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Airijos Klausimas Anglijos
Parlamente
Iš Prancijos Mokyklų Vejamas
Lauk Radikalizmas
LLOYD GEORGE ATSAKO I PAGALIAU SUSIPRANTA
Į PARLAMENTO PA
PRANCŪZAI.
KLAUSIMUS.
Nors vėlai, visgi gerai.
Gen. Smuts turi daug vilties.

BULGARIJOJE NELEI
DŽIAMI LAIKRAŠČIAI.

Neapolis, Italija, liepos 8.—

Kol kas nepramatomi nesuti
kiniai.
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Lietuvos Vyčių Seimo toles
nis aprašymas bus padėtas ry
tojaus Drauge.

METAI-VOL. VI.

No. 159

Visuotinas L. K. Moterų Dr-jos
Susirinkimas Kaune
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DEL TO, KAD VYRIAUSY
Birželio 5 d. Kauno Liau ant tvirtų kojų, nes yra tam
Mexico City, liepos 8.— Va LENGVAI BAUDŽIAMI VO dies Namuose įvyko visuoti darbui
BĖ SUMAŽINO ALFA
mokytojų-specialistų,
kar Tampico uostau įplaukė
nas L. R. K. M. Dr. susirinki kurios visa siela atsidavusios
BETĄ 3 RAIDĖMIS.
KIEČIAI.

Suv. Valstijų karo laivas Sacrainento. .Jis ten pasiųstas ga
Atmaina, sakoma, nepulerė
vus Wasliingtonc žinių apie
Sofia, Bulgarija, liepos 8.—
pakylančius pavojus
žibalo
Vyriausybės specialiu įsaky
laukuose.
mu paskelbta bulgarams orLaivas Sacramento įleido in
tografinė reforma. Iš alfabe
karą ir pasilieka uoste.
to prašalintos trys raidės.
Meksikos užsienių reikalų
Vyriausybė įsakė cenzoriui ofisas nepadavė jokio pareišneleisti laikraščių, kurie nesi 'kimo apie tą faktą. Sulig tar
laikys naujos ortografijos.
ptautinių teisių svetimų šalių
Dauguma gyventojų prieši karo laivai ramiuoju laiku ga
nasi tai atmainai. Nes bulga ili įplaukti kokian svetiman
rai savo alfabetą skaito nepa uostan ir tenai išbūti 24 va
liečiamu daiktu, brangiu pra landas.
bočių palikimu. Visa bulgarų
Matyt, tokį laikų Tampico
literatūra tampriai surišta su uoste išbus ir laivas Sacratąja tautos brangenybe.
mento. Kur jis plauks paskui,
Laikraščiai irgi priešingi niekam nežinoma.
tai reformai ir dėl to sustab
Čia pranešta, jog Meksikos
dytas laikraščių leidimas. Lei
vyriausybė į tai neatkreipia
džiami tik valdžios organai ir ■domos. Kabineto viršininkas
komunistų laikraštis.
Calles sako, jog Meksika yra
gražiuoju su Suv. Valstijomis
DE VALERA TIKISI TAI
ir nepramato jokių nesutiki

Paryžius, liepos 8. — Pran
Londonas, liepos 8. — Ang cūzų vyriausybė po rinito ap
lijos ministeris pirmininkas galvojimo pagaliau
pakėlė
kalbėjo parlamente. Atsakinė smarkią kovą prieš radikalų
jo jis j kai-kurių atstovu pa (bolševikų) propagandą Pran
klausimus Airijos reikale.
cijos mokslo įstaigose.
Jis pažymėjo, kad vyriau
Švietimo ministeris
Leon
sybė nesiuntusi Airijon gene- Bearard tuo tikslu paskelbė
ralo Smuts,
Pietų Aprikos parėdymą. Tuo parėdymu ko
premiero. Gen. Smuts aplan- legijų profesoriai ir viešųjų
kęs Dubliną jį tenai pakvie-1 mokyklų mokytojai perspėjatus de Valerai.
mi jokiu budu nepalaikyti ir
Kuomet ministeris pirmi- nepakęsti mokslo įstaigose joninkas paklaustas, ar jis su kios radikalės propagandos,
gen. Smuts matęsis prieš iš- Tuo labiaus patiems atokiai
keliausiant jam Airijon, atsa stovėti nuo bolševistinės dva
kė lakoniškai, kad su genero sios.
KOS.
lu jis kasdien po kelis kartus
‘ ‘ Republikoninė Pranei ja ’
matęsis ir kalbėjęsis visokiais rašo jis “negali pakęsti radi
kalės dvasios propagandos, Rasi, Airija bus dominija.
reikalais.
Toliau Lloyd George parei kuri žudo liacionalę reprezen Londonas, liepos 8. — Vie
tos laikraščiai paskelbė pir
škė, jog jo kvieeiamon čia taciją ir laisvę.”
Airijos reikalais konferenciŠita atmaina reiškia atgims mąjį Airijos prezidento de Va
jon nedalyvausiąs nei vienos tančią Pranciją. Nes šiandie lera pareiškimą, kuomet jis
dominijos lyderis. Busiąs tik Prancijoje radikalai rekrutuo nuo Anglijos premiero Lloyd
jami daugiausia
iš jaunimo George gavo pakvietimą tai
jis, de Valera ir Craig.
___ fiUndiftJUubJiiję.
mužikus. kos konferencijon
Ilgus metus prancūzų jauni De Valera sako jis tikįs,
bų susirinkimą su de Valera
visi vyriausieji sinn-feinerių mas išeidavo iš kolegijų ir jog šiandieninės taikos tary
va lai.
Nuo to susirinkimo viešųjų mokyklų su sugedusia bos su Anglija pagaliau duos
prigulės tolesnis Airijos liki dvasia. To norėjo patys buvu geistinų pasekmių.
sieji prancūzų tautos vadai, Jis turįs vilties, kad tarp
mas.
Čia spėjama, jog sinn-feine- kuomet jie naikino katalikiš abiejų tautų įvyksiąs naujas
' rių vadai visgi priims minis- kas mokyklas ir iš mokvklu susiartinimas ir išnyksianti
terio pirmininko Lloyd Geor prašalino kryžius.
šiandie siunčianti nekrikščio
Šiandie virto kitokie laikai. niška pagieža. Be tuo patim
ge pakvietimą konferencijom
Aną vakarą viename poky Tie patys aitriausieji katalikų Airija bus atgaivinta ir at
ly čia kalbėjo gen. Smuts. .lis tikėjimo priešai pamatė, jog naujinta.
pareiškė, jog Airijos proble su tokia sistema gaišinama
ma jau rišama ir ji laimingai prancūzų tauta. Tauta atsidū UKRAINAI KAUJASI SU
rė pavojum
BOLŠEVIKAIS.
bus išrišta.
Taigi šiandie pakilta gelbėSakė, Airija ateity bus kaiBerne, Šveicarija, liepos 8.—
pir Britanijos imperijos ko- ties. Nors išdalies norima pa
Pranešta, jog Charkovo pro
lionija su plačiausia savvval- taisyti seniau atliktas baisias
vincijoje rusų bolševikų rau
klaidas jaunimo auklėjime.
da.
donoji armija turėjusi kruvi
ną kovą su ukrainais valstie
čiais.
Maištai Amerikoniškame Garlaivy
Paduodami nuostoliai: 10
Taigi čia Amerikos konsu nukautų ir G sužeisti.
VEDAMI TARDYMAI APIE
esanti
las veda nuodugnius
tardy Provincija visvien
MAIŠTUS.
bolševikų
kontrolėje.
mus. Norima patirti,
kaip
Kompanija užgina juos.

LAIVAS SACRAMENTO
TAMPICO UOSTE.

CITY EDITION

daug yra tiesos tame, apie ką
RADIKALO STOVYLA MA
pasakojama.
SKVOJE.

Vietos Amerikos konsuliatas
New York, liepos 8. — Gar
stropiai veda tardymus apie
laivis Pocaliontas priguli U- Ryga. liepos 8. — 1920 me
pakilusius maištus garlaivy
nited States Mail Steamsliip tais Maskvoje nuo šiltinės mi
Pocaliontas, kurs New Yorką
rė amerikoniškas komunistas
kompanijai.
apleido gegužės 23 ir čionai
John Reed.
Jo pagerbimui
Šitos kompanijos viršinin Maskvoje pastatyta stovyla.
atplaukė vos praeitą pirma
kai, remdamies gautais gar Liepos 4 d. ta stovyla atiden
dienį.
laivio
kapitono raportais, už gta.
Garlaivis ilgas laikas buvo
apsistojęs ties Azorų salomis. gina įvykusius garlaivy mai
Tenai buvo taisomos jo suga-1 štus.
dintos mašinerijos. Mašineri- i ‘OAiųjodn.1 piepiiĮ smio)i(In\|
jas sugadino sukėlusi maištus jog du darbininku mašinerijų
garlaivio įgula.
skyriuje pakėlusiu trukšmą ir
Kuomet garlaivis išplaukė iš padariusiu nesmagumų. Gar
Roma, liepos 8. — Albani
New Yorko ir atsidūrė į pla laivis buvo sustojęs ties Azo jos valdžia sutiko visą Alba
tųjį Atlanto vandenyną, įgula, rų salomis ir tenai kai-kurios nijoje gaunamą žibalą paves
taisomos.
kurioje buvo d.nuguma svetim mašinerijos buvo
ti vienai Anglijos kompani
šalių, pradėjo grūmoti garlai Tečiau kapitonas raporte ne jai.
vio kapitonui. Paskui pakėlė mini apie jokius maištus.
To žibalo koncesijų norėjo
maištus. Sugadino kai-kurias
Reiškia nebūta jokių maiš gauti Amerikos kompanijos.
mašinerijas ir elektros šviesos tų, nes kitaip kapitonas bu Bet su savo pasiųlymais susi
aparatą. Pabaigoje ėmė grū tų raportavęs kompanijai.
vėlavo.
moti nuskandinsią patį garini* Tad kol-kas nežinia, kur
1 a
čia yra tiesos.
OARSINKITĖS “DRAUGE. 9 9

ANGLIJA TURI ALBANI
JOS ŽIBALU

mų.

Patsai prezidentas Obregon
atsisako komentuoti apie Suv.
Valstijų žygį. Sakosi jis netu
rįs jokių oficialių žinių iš Wasliingtono.
Tik jis tvirtina, jog Meksi
kos valstybei airiguli augštesnė mokestis ui išvežamą žiba
lą. Nes trr-gsmitos turto nie
kas negali Meksikai sugrąžin
ti.

Leipzigas, Vokietija, liepos
8. — Čia teisiami kai-kurie
vokiečiai, kuriuos Sąjunginin
kai kaltina už kriminalius
prasižengimus karo metu.
Tomis dienomis

pabaigta

byla generolo Stenger ir ma
joro Crusius. Stenger visai paliuosuotas, gi Crusius nubau
stas dviem metais kalėjimu.
Prancūzai tuo labai nepa
tenkinti. Bylos metu prirodinėta, jog majoras Crusius žu
dydavęs kuro nelaisvius. Tai
gi, už tai jjs vertas bausti
mirties bausme.
Tuotarpu vokiečiu teisinas
uždeda jam lengvą bausmę.
Prancūzams tas nepakenčia
mas daiktas.
CRANE KELIAUS PER RU
SIJĄ.

Chita, liepos 8. — Charles
R. Crane yra Amerikos pa
siuntinys Kinijoje. Jis keliau
ja Amerikon. Jam labai no
risi keliauti namo per Siberiją ir Rusiją.
Padavė jis tris prašymus
bolševikų valdžiai Maskvoje.
Ta kelionė jam buvo atsaky
ta.
Bet ketvirtąjį jo prašymą
bolševikų valdžia priėmė. įlei
do jam keliauti per bolševistinę Rusiją.

mas, kuriame dalyvavo nema
žas skaitlius moterų.
Atidarė susirinkimą pirm.
p. E. Gvildienė. Į prezidiumą
tapo išrinkta
p. Žilevičaitė
pirm. ir p. Žilevičienė sekreto
re.
Pirmuoju darbu tvarkos bu
vo gerb. kun. Tumo paskaita,
kurioje nurodė
teisės esmę,
kelius, kokiais jos siekiama.
Kalbėtojas pabrėžė, kad teisė
tik tiek turi svarbos, kiek ją
ja sugebama naudotis. Pasa
kė, nors moterys naudojasi
politinėmis teisėmis, bet poli
tikoj nepasižymėjo.
Pranešus Kauno -skyriaus
pirm. Gvildienei veikimą ir
kas apyskaitoje
paaiškėjo,
kad draugijos daug nuveikta.
Ji užlaiko
Mergaičių Ūkio
mokyklą Karmėlavoje,
kuri
daug pažengė pirmyn.
Mokslo ir auklėjimo žvilgsniu
mokykla galutinai
atsistojo

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

šiai mokyklai.

Triobėsių skaičius ir inven
torius taipat auga: jau baigia
mas didelis gyvenamas namas,
statomi pavyzdingi tvartai ir
tt.
Kaune dr-ja laiko viešbuti
(Liaudies namus) ir arbatinę,
kur galima už pigią kainą
gauti švarią nakvynę ir svei
ką užkandį.
Šią dviejų įstaigų geram su
tvarkymui daug prisidėjo ve
dėja p. Daugėlienė.
Į valdybą tapo išrinktošios: p. Gvildienė, p. Žilevičie
nė, p. Žastautienė, p. Stulginskaitė ir p. Strimaitė. Į revi
zijos komisiją: p. Pikčilingienė, p. Stakauskaitė ir Žilvičaitė.
Vakare sulošė
tragediją:
“šv. Barborą”. Didelė garbė
Kauno lietuvėms moterims už
tokį gražų pasidarbavimą.

jiine pasakė: gudų teritorija
apima Gardino, Vilniaus gub.
dalį, Minsko, Mogilevo, Smo
lensko Černygovo gubernijų
dalis ir Vitebsko gub. Gudams
turi būt priskirtos sritys, kur
jie sudaro gyventojų daugųmą.Gudų priskaitoma lji milionų, o visoj teritorijoj 16 milionų gyventojų. Rygos stitaftim einant, I>enkija užgrobė
Gudijos dalį apie 100,000 ket.
kilometrų, kur lenkai stengiasr
gudus panaikinti, neįleisdami
ten tremtinių iš Rusijos, užda
rydami gūsių mokyklas ir tau-tines įstaigas.

Kaunas. Kadangi dirbtuvė
se ne visur rūpinamasi dar
bininkų sveikatos
žvilgsniu,
todėl, kad butų kam priveizėti,
valdžia išrinko komisiją iš šių
asmenų: Darbo Inspektoriaus
p. Liutermozos, Dep-to atstovo
Stakelės ir St. S. nario Beržin
DARBININKAMS PASIŲ
sko. Visupirma ta komisija
LYTA MAŽESNĖ UŽapžiurėjo “Nemuno” bendro
. MOKESNIS.
KOVA DEL MUITŲ TARI- vės dirbtuvę.. Rado šiuos tru
kumus : nėra vandens
gerti,
FOS.
New York, liepos 8. — Na
taip pat nėra ir išeinamos vie
mų statymo pramonėje KMLui
Washington.
liepos 8. — tos ir stoka ventiliacijos.
tūkstančių darbininkų pasių- Kongrese pakilo smarki kova
Nepaisant,
kad inžinierių
Ryga. Laikr. “Segdnia”
lyta mažesnė užmokesnis. Tuo žodžiais dėl muitų tarifos. De yra daug, bet tvarkos
visai
praneša,
kad Latvija gavo iš
pasiųlymu duota suprasti, i- mokratai atstovai prikaišioja maža. Nors pats direktorius
Lietuvos 10 vagom* rugių,,
dant •darbininkai liuosu noru repu,bli kūnams atstovams kokį
lietuvis p. Garalevičius, tečiau
kurios Lietuva atsiuntė kai
apsimtų dirbti pigiau.
, tai “suokalbį”, kurio tikslas
parašai dažniausiai
vokiški,
išnaudoti savo šalies ir viso tik ik* lietuvių valstybės kalba po dalį atlyginimo už parveži
MAŽAS “SLAPIŲJŲ” PA
mą Latvijos
geležinkeliais
pasaulio gyventojus.
Paskui komisija darė revi Lietuvos tremtinių iš Soviėtų
RODAVIMAS.
ziją kaulų dirbtuvėje Šauliuose Rusijos.
INDIONAI VARTOJA ŽMO
Toje dirbtuvėje rasta didelė
New York, liepos G. — Lie
GIENĄ.
betvarkė. Kaulai taip dvokia,
pos 4 dieną čia “Slapieji ” bu
Sėdos valsč., Užgirių so
vo rengę milžinišką parodaFort MsMurray,
Alberta, kad einant gatve, už kokios džiaus pasimirė senelis Petru-.
vimą gatvėmis. Turėjo daly- liepos 8. — Kanados raitoji pusės kilometro, reikia nosis levičius, turintis 116 metų am
vauti apie 150,000 žmonių.
policija susekė, jog Caribonų užsiimti.
žiaus. Buvo stiprus ir darbš
Kupina
kirminų
ir
į
vieną
Bet dėl didelio karščio pa-įgentės indionai užsiima kanitus; dirbo dar iki 114 metų
skyrių
komisija
nei
įeiti
nebe

rodavinuis nepavyko. Daly va- balizmu, ty. valgiui vartoja
amžiaus.
vo apie 25,000 žmonių.
žmogieną. Daugel vietose lit galėjo dėl biauraus dvokimo.
eli pran tania, “sausieji” šian rasta pamestu žmonių kaulą Išeinamos vietos nešvariai už
JAPONŲ PRINCAS IŠKE
die kvatoja.
Tie indionai badauja. Tad laikomos.
LIAVO ITALIJON.
Tokiose sąlygose reikia dar
ir nebūtų stebėtinai, jei jie
PORTUGALAI NEGALI G Y maistui pavartotų žmogieną. bininkams dirbti.
Paryžius, liepos 8. — Iš Čia
VUOTI BE MONAR
Dirbtuvės vedėjas
labai
Policija vėla tardymus.
Italijon
iškeliavo Japonijos
CHIJOS.
smarkus, neduoda darbininkui
sosto įpėdinis, princas HirohiMAŽINA PLIENUI KAI nei žodžio pasakyti. Daugu
Madridas, liepos 8. — Žy
ma darbininkų moters. Kad to.
NAS.
mus portugalų rojalistų va
ir moters dirba lygų su vyrais
das, pulkininkas Coucero, skel
ORAS. — Šiandie pramatoNew York, liepos 8. — Uni- darbą, vienok jų užmokesnis
bin, jog Portugalija negali ap ud ufi.)njodjoi|
inas
gražus oras ir kiek vė
sopus p,ų daug mažesnis: vyrai gauna
sieiti be monarcliistinės val skelbė patarimų savo kompa dienai apie 23 auksinus, mo siau.
džios formos. Be monarchi nijoms sumažinti plienui kai ters apie 15 nuks.
jos šalis turės pragaišti.
Sargai dirba 12 vai. į dieną
nas.
Rojalistai tvirtina, kad re
ir gauna po 15 auks. Jei kas
publikoninė Portugalijos val
iš darbininkų paprašo pridėti
džia imasi suktybių prieš ro
daugiau, tai tuojaus dirbtuvės Svetimų šalių piniinj vertė, mai
jalistus. Liepos 10 d. visoj
nant nemažiau $25,000, liepus 7
vedėjas, žydas, varo lauk.
Portugalijoj įvyks generalini
Angora, Turkija, liepos 8.~
buvo tokia pagal iterchanli Lorinkiniai. Republikonų
val Turkų nacionalistų' militarė
Kaunas Čia nukrito aero an and Trust Co.:
džia tiems rinkimams pakišo valdžia paskelbė olicialį pra planas su dviem lakūnais: inž. Anglijoa sterlingų svarui
3.71
1919 metų rinkinių lakštus.
nešimą. Pasakyta, jog turkai mek. Vacetn ir karo lakunu Praneijoa šimtui frankų
7.94
Pasiremiant tais senais la laimėjo kovą su graikais dvie Kapiitausku. Abudu žuvo.
Italijos šimtui linj
4.8
kštais nebus galima patirti juose frontuose: Isinido ir Us1.3
Gudų spaudos pranešimu, VokietijoN šimtui markių
tikras rojalistų
balsuotojų bako. Graikai
turi didelius Gudų liaudies Respublikos pir Lietuvos šimtui aukainų
1.3
skaitlius.
nuostolius.
.0
mininkas viename pasikalbė- Lenkijos šimtui markių

PINIGŲ KURSAS.

TURKAI LAIMĖJO KOVA.
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DRAUGAS

somybės paminėjimas. Tie pa
tys laikraščiai nepriklausomy
bei pašventė vos po keletu ei
“DRAUGAS”
Btna kasdien* i&kyrus ncdėldieuins. lučių. Šita mat šventė nors
PRENUMERATOS KAINA:
kiekvienam brangi, liet ji įOIUCAGOJ IR UŽSIENYJE:
prasta, monotoniška. Kas-kita
Metams
'.•.U *8.00
dėl gar
Pusei M t* t* • ■ ...• • 8.00 yra peštynės, kur
BUV. YALST.
bės
ir
pinigo
kruvinusi
nosis,
Metams ••«•••• • y » • *tt• *8.00
Pusei Mėty • • •••••••••% 8.00 išsidaužo akis ir dantis, susi
Prenumerata mokėsi lAkalno. Lai laužo šonkaulius.
kas skaitosi nuo uislrafiymo dienos
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
Kaip ten nebūtų, vis-gi mu
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių sų viršus. Depsey apgynė ša
sti lftperkant krasoje ar ezprese "Monsy Order” arba Įdedant pinigus 1 lies pirmenybę. Šiandie jis yra
registruot* laiftk*.
karžygis. Laikraščių korespon
“DRAUGAS” PUBL. 00.
dentų būriai kiekvienų jo žing3334 S. Oakley Avė., Chicago. sį seka.
TeL Roosevelt 7791
Ttli nebent Amerikos idealai!
LIETL'VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS

MEKSIKOS ŽIBALAS.

aukštų mokesčių už išvežamų
žibalu, ji trumpai džiaugsis
savo ponyste.

Suv. Valstijų vyriausybė
luukte-laukia naujų
įvykių
Meksikoje. J miesto Tumpieo
pakraščius, kur yra žibalo lau
kai. pasiuntė’ karo laivus. Te
nai gali pakilti pirmutinė liep
sna prieš Obregono valdžia.
Kas svarbiausia, ta liepsna
gali paliesti Suv. Valstijų
kompanijų reikalus.
Va kų reiškia Meksikai ži
balas ir koncesijos svetimų
šalių kapitalistams.

AMERIKOS ŪKĖS.

Penktadienis, Liepos 8, 10-1,

Kuo. Prof. P. Bučio Vardu Fondas.
Musų didžiai gerbiama* voi | Tuo budu mes statydami atkėjas grįžta Lietuvon. Jo pen- minimo paminklų savo gerbiakeri darbavimosi metai Ame mam veikėjui dėsimės prie Lierikos lietuvių tarpe pasižymė- tuvos valstybės stiprinimo,
jo gražiais krikščioniškos kul- Fondo suma palieka amžinai
turos darbais. Jis tyliai, ra- prie Universiteto, o sumos
miai, nenuilstamai dirbo, pra nuošimčiais gaminsime tėvynei
kaitavo. Jo žodis ir kilnus pa vadų, šelpdami pašalpos reikavyzdys šviesiai spindėjo tam- lingus studentus.
siuose musų išeivijos skliau
Tariame širdingų padėkų Vi
tuose. Visiems jis mums gerai siems musų sumanymų remįan
žinomas, pagyrimo žodžių ne- tiems.
reikalingas.
Chicagos Fed. Aps Fondo
Chicagos Federacijos ApsKomisija,
krities Valdyba reikšdama jam
P. S. Aukas prašome siųsti
padėkos ir gilios pagarbos, su- Draugo Redakcijom Kadangi
manė jo negęstančius žygius netrukus musų veikėjas išvapaminėti. Tuo tikslu nori su- žiuoja Lietuvon, prašome ne
kurti prie Lietuvos Universi- sivėluoti. Jam išvažiuojant no
tėto teologijos fakulteto $10,- retume įduoti čekį bent pusės
000 fondą.
fondo sumos. Kas aukoja greiFondas arba bursa steigiama čiaus, dvigubai aukoja. Aukokun. prof. Pr. Bučio vardu. Su- tojų ‘surašai bus skelbiami
darytojo fondo nuošimčiai ski-į Drauge. Visi aukotojai gaus
riami neturtingų studentų iš atsiminiman kun. prof. Bučio
laikymui.
fotografijų.
Komisija.

Nešviesi Amerikos ūkės at
Meksikos prezidento Obre- eitis. Ir štai dėl ko. Beveik pusė
gono valdžia laikosi nei ant ūkių nuomuojaina.
vištos kojų. Pakilęs kiek
Remiantis 1920 metų valdiš
smarkesnis vėjas gali jų su kuoju ūkių sųrašu. Suv. Vals
griauti.
tijose yra arti puseptinto miPatsai Obregonas didžiai liono ūkių. Daugiau kaip pusę
nepopulerus. Jis pateko pre tų ūkių valdo patys savinin
zidento vieton prieš gyvento kai. Kitas savininkai turi ati
jų norų. Prezidento ofisan jį davę nuomon.
Kad tų $1(XX).OO kas mėnuo
įstatė Meksikos ponija. Tas Kur ūkės nuomonojamos, te
padarius-nereikia
didelių au
padaryta todėl, kad jis savo nai žemdirbystė eina silp
kų. Reikia tik, kad didelis
pusėje turėjo sau palankių di nyn. Nuomininkai niekuomet
Minėjome dvi Amerikos šven desnę dalį Meksikos karuoine- neįtreS kaip reikiant laukų ir j Zeligowskis Lietuvos nebe skaičius žmonių aukotų-neniapuola, čia užėjo vasaros karš
tės. Kiek entuziazmo, džiaugs nės.
• nepagerins dirvos. Kol Dievas čiai, apie pusė žmonių nedir žiau kaip po 25c. Tai tik reikš
mo! Viena šventė —tai Suv. Meksikos valdžios pašilai ky javus augina,nuomininkai Jam
truputį mažiau suvalgyti Sal
x
i
i
i|ba
—
ir
dėlto
Tautos
Fondo
Valstijų Nepriklausomybės pa mas žymiai priklauso nuo dėkoja. Kuomet laukas nualm-i .....
dinio, saldainių, tik vienų sykį
.. .. ...
minėjimas, liepos 4 d. kita valdžios iždo svarumo. Po į- tas, jie keikdami ukes jas pa-!b •lia,rnutJO 1
nenueiti į teatrų, mažiau iš
lft*
sporto. Ji buvo liepos 2 d.
lieka
ir
ieško
geresniu,
der-l
Želigovskis
dar
Vilniuleisti piknike ir t. t.
vairių suiručių šalis suskurdo.
J Įsižiūrėjus j Amerikos spau Nėra kam mokėti didelių mo lingesnių.
įF* ir ^ali (,tu' ir vis,l Lietuvų
Tik 76 skyriai paėmė narių
dų iš paminėtų dienų randa kesčių. (Ii maži mokesčiai val Kai-kuriose valstijose tokiu Piu,,eginti pu.ti; \asaios karš- knygutes. Iš jų tik keli sky
me įdomų apsireiškimas.
dininkų bematant prarijami ii budu nualintos žemės dide-,‘ ‘,a',ne^ab ’’ neprivalo išdžio- riai berenka mėnesinius mo
Lietuvos meilės; tie ku- kesčius. Kų gi veikia visi kiti?
liausi plotai pudymauja. Nie- įvinti
(
iždas išsivėdina.
Kumštininkų šventė.
,
• Svarbiausias iždo įplaukas kas nenori jos dirbti. Savinin- rie ne,lilba nt*«a,i Pamosuoti Ar-gi laikas miegoti, kada
Liepos 2 dienų visa šaliessudaro užsienin siunčiamas ži kai gal ir be to turtingi. Te.d nno tautinių priedermių - tų saulutė visus ir viskų gaivina?
spauda nuo pradžios ligi pa
uždirba tiek, Žiūrėkime, kad didžiausios
balas. Ligšiol žibalinės mokes jie nieko nedaro iš pamestų kur,e d,rba
baigos, nuo pirmutinės ligi pa
priedermės ueužgriųtų ant mu
ty* buvo nedidelės. Bet Obre laukų. (Ii nuon.oninkai turi pa ka l.-al,,t'J bent 25e* !
skutinės skilties buvo išpildyta
kaktinai
rinktinių
ūkių.
Jie.
a
*
hb
’
iri
tautos
įeikalanis.
sų neprisirengusių,
kad di
gono valdžia apgalvojo page
tik Dtaupsey-Carpentiero kova.
rinti savo padėtį ir padidino tas nuomuoja ir toliau alina,' Ne; Tautos Fondo skyriams dieji pavojai neužkluptų musų
Ta kova įvyko mieste Jersey mokesčius už išvežamų žibalu. kad veikiau persikėlus kitur,J dar ne laikas eiti ilsėties. At- miegančių. Tautos skyriai at
City, New Jersey valstijoj.
Suv. Valstijų kompanijos kur mažiaus darbo, dauginus eities vadai .Moksleiviai šuu- siliepkite, kų veikiate.
Tam tikslui paruošta milžiniš atsisakė mokėti aukštas mo naudos.
kiasi pagalbos; katalikiškoji
T. Fondo Sekret.,
ka arena.
Spaudoje buvo atsiliepimų, Lietuva kuria savo Universi
kestis uždarė žibalo versmes
222 So. 9-th Street,
Jei angliška spauda skeliu* ir daugybė darbininkų neteko kad į tuos dalykus atsižvelgtų tetų išeivija tariasi pagerbti
Brooklyn, N. Y.
.vien tik pugilistų. kovų, su darbo.
pati vyriausybė. Tečiau tuš-.savo‘didįjį vyra- kun. Prof.
prantama, į tų arenų sukibo Šiandien dėl to Obregono čias darbas. Nes čia yra mil- l’r. Bučį; toji pati išeivija, neir dešimtys milionų širdžių.
valdžia neturi pelno, gi darbi žiniški plotai dirvos, kurios norėdama greitai mirti, nebe
Tų dienų visoj Amerikoj a- ninkai darbo. Šitie grūmoja žmogaus ranka niekuomet nėra juokais galvoju-ruošias kurti
pie niekų daugiau nekalbėta, griauti ne vien žibalo vers palietusi. Tokia žemė labai čia savo Kolegijų. O juk dar
Bažnyčia.
kaip tik’apie tų kovų. Jei, ne mes, liet ir pačių valdžių.
nepraslinko tautai pavojai iš
derlinga.
duok Dieve, tų dienų butų pa Be pinigų Meksikos vai- j
Bet ateis laikai, kuomet lenkų Ir iš bolševikų pusės.BuBažnyčia yra tobula draugi
sitaikęs kur-nors koks baisu džia taip nestipri, kad by kas ' ta netvarka skaudžiai atsilieps' kimo prie visa ko prisirengę ja. Ji turi savo konstitucija,
kataklizmas, Jersey City arena gali jų sugriauti. To tik ir į tautos ekonominį gyvenimų, ir skaitykime savo nedovano- savo valdybų, savo tikslų. Ji įbutų jį užtemdusi savo nepap laukia revoliucionieriai, kurių Tuomet bus didelių sunkeny-’ t iiiu apsileidimu, jei į Tautos steigta ne žmonių, bet paties
rasta svarba.
bių norint pataisyti šiandie Fondo Centrų kurį mėnesį į- Dievo Žmogaus. Jos tikslas
ten šnibžda — krebžda.
įplaukia mažiau kaip $1,000.00. pirmiausias ir aukščiausias
Ir kaipgi! Atvyko prancuIr jei valdžia neatšauks duromas klaidas.
zėlis Carpentier ir pasikėsino
gudrybių, jis nelaimė,jo. Rožė nebuvo toji moteris, kurios troš
atimti šampionatų nuo musiš
kimų buvo galima greit numalšinti.
kio kumštininko Dempsey. Ne
Taip susirupinusi, galvų nuleidusi Rožė, ėjo tuo pačiu
sillaukimas!
RALYS
Dempsey išgelbėjo Amerikos
taku nepastebėdama jo grožės. Bet staiga, ji sustojo. Bildesio
IŠ FRANCU KALBOS SULIFTUV/NO
pirmenybės vainikų. Prancūzų
aidas jų išblaškė. Nepertoli nuo tako žmogelis kirto medį. Ji
NEMUNAS
sumalė nei keptų obuolį. Tas
pasirįžusi ir pati teirautis apie nepažįstamų asmenį, pasuko
Draugo
Romanas.
po geros pirties keletu valan
jo linkon.
NEPAŽĮSTAMAS.
dų kaip negyvas drypsojo. Ir
Tai buvo senyvas, apykurtis kaimietis iv ji turėjo kelis
(Tęsinys).
tik gerai išmiegojęs laikraš
kartus tų patį sakinį kartoti.
čių reporteriams pareiškė, kad
— O kas žino, kas gali pasakyti, kad užuot suradus tamis— Ar tamista buvai čia vakar.
jis daugiau nekibsiųs į Demp tos sunaus išgelbėtojų, tamista nesurasi piktadario?
— Žinoma.
sey.
— Piktadario!
— Visų dienų?
Tos svarbios kovos pama
— Taip, Ponia, įkaitęs Vingis stengėsi paremti savo įta
— Taip.
tyti suvažiavo apie 100,000
Apie pusiau jienktų valanda negirdėjai riksmo?
.žmonių iš visos Amerikos. rimų. Tas keistas asmuo kurs išgelbėjo Jonelį, gal bus norėjęs
— Girdėjau riksmą?... Aš nieko negirdžiu.
Jersey City laimėjo keletu mi jį paskandinti.
liomf. Ir abudu kumštininku
— Bet tai šlykštu! skausmingai sušuko jaunoji moteris.
—• Ar nematei praeinant žmogų padoriai apsirengusį,
gerai apsidaužę gavo jki keli.
Ir atsistojusi prieš Vingį, atrėžė:
kurio rūbai buvo šlapi?
tūkstančius dolierių.
— Kad tamista be jokių išrodymų jį smeiki, turbūt tainis— Ponų Jurgį! sušuko žmogelis. Taip, aš jį mačiau. Jis
- Sunku suprasti tos šventės ta jo neapkenti.
bėgo sušlapęs, tarsi UĮiely išsimaudęs. Aš maniau, kad jis ne
galybę! Angliški laikraščiui
, Jis sukundo lupas, urnai nuleido galvų, bet staiga ją pake tyčia įpuolė j Vandenį ir sumirko.
iškalno nusamdė lukunus kad lk
— Tamista sakai kad jis Jurgis?
jie aut karštų pėdų jiems pris
— Kaip aš galiu neapkęsti jo visiškai nejiužindumas?
— Taip, tai jo krikšto vardas.
.
,
tatytų kovos vaizdelių. Keli
— Ir, tuinista atsisakai jo pėdas susekti!
— O jo pavardė?
lukunui į Chicagų naktį skriz
— Jo pavardė; Jis tos pat pavardės kų ir tėvas. Ar tamis
Rožės logika buvo neparluužiumu. Jis atsileido.
darni vos sprando nenusisuko
— Ne, Ponia, ne, aš neatsisakau. Aš kartoju kad tamistos ta nežinai kad jis yra Ralio sūnūs? Turbut tamista ne čionyk
- Graži šventė, bet šis momen
tas ir rimtesnių klausinių ke troškimai yra man įsakymai. Aš tik norėjau apsaugoti tainis štė?
»
— Ne, aš gyvenu Kaune. Aš tik atostogoms pusisamlia. Darbininkų milionai notų tų nuo nemalonumo. Tamista nori būtinai pužinti tų žmogų,
>i darbo ir neturi kuo maitin jį pažinsi. Aš pasižadu tai paduryti. Ryt aš pranešiu tamistni džiau pas Vingį vasarnamį.
ti savo šeimynų. Ar angliškoji suvo tyrinėjimo pasekmes.
— O! tai tamista esi ponia iš ano butol
spaudu taip galingai rėmusi
Jaunoji moteris kalbos pradžioje pastebėjo, kad senelis
Ji atsisveikino Vingį turėdama jo ]>usižudėjimų. Vin
kumštininkų |xŠtynės negalė gis palydėjo viešnių ligi gražaus tako. Ten jiedu pasisky vos ištarė Jurgio Ralio pavardę, stengėsi kalbų J kitus daly
tų galingiaus tos pat spaudom rė. Vingis grįžo į savo namus, Rožė Jurkunienė pasuko va kus pakreipti. Rožė nenorėjo nusileisti. Bet nepigu senį nuga
pavartoti darbo žmouių vurlėti, nes jis tuomet beveik visiškai apkurto.
sarnamin.
gums sumažinti?
— Kur gyvena p. Ralys?
Jis kiek svyruodamas, paskui, pasirįžo:
Nepriklausomybės šventė.
— Savo dvare.
,
Jeigu jis tikrai norėjo jų įtikinti kad neieškotų kas buvo
— Kokiam* dvare?
, Liepos 4 d. buvo Nepriklau nepažįstama?, jot sunaus išgelbėtoja'’, nepai.-ant visų savo
)

KEISTAS SPAUDOJE AP
SIREIŠKIMAS.

T. F. REIKALAI.

BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ.

vesti žmones šiame gyvenimo

taip, kad jie atsiektų amžiną,
palaimintų gyvenimų. Jos na
riai yra žmonės įtikėję į Jė
zaus Kristaus, Dievo — Žmo
gaus mokslų.
Kad tie žmonės jaustųsi ei
nų tikru keliu, ji nuolatos skel
bia dieviškąjį mokslų.
Kad jie nenuklystų nuo ti
krojo mokslo, nurodo ko turi
saugotis.
Kad turėtų užtektinai tvir
tybės užlaikyti tikrąjį mokslų
ir atsilaikyti nuo klaidų, tei
kia jiems dieviškų pagelbų.
Bažnyčia draugija taipal
leidžia įstatymus, kurių nariai
turi laikytis.

UŽEIKITE IR | MANO
KAMPELĮ.

Užeinu į Brooklyno “Vie
nybės Ardytojos“ redakcijų
ir iš nusistebėjimo nežinau
nei kų daryti, nei kų sakyti.
Redaktoriai trina baltus ran
keles, švilpauja, juokias, šo
kinėja.
Vyrai, sakau, bukite rim
tesni. Atsilankantieji žmonės
gali pamanyti, kad jiems gal
voj negerai darosi. Šokinėjate,
trepsite, kaip uodegon įkirpti.
Ko jus taip linksmi?
Ir kaip nesilinksminus —
Federacijos kūgis sugriuvo.
Valstybė.
Kokis kūgis? klausiu. Pasau
Valstybė taipat yra tobula lį apėjau, bet tokio kūgio, tai
draugija. Ir ji turi savo kons niekur nemačiau. Gal jiems iš
baimės Federacijos kūgis gal
titucijų, valdybų ir tikslų.
Jos tikslas yra grynai že voje išaugo.
miškas — laikina žmonių ge Bet jis turėjo būti ir su
griūti, nes delko “Draugo“
rovė.
Ji privalo vartoti visas tin vyturėliai sustojo čiulbėję!
kamas priemones, kad savo E, jus tikri varnai, — atsa
nariams piliečiams užtikrintų kiau jiems! Kur jus matėte,
kad vyturėliai ant kūgių čiul
žemiškų laimę.
Ji turi savo įstatymus, ku bėtų? Jie aukštai padangėse iš
rių pildymas- ir ve-da pilie kilę savo daineles gieda. Tik
čius prie gerovės, arba pade varnai, toki kaip jus tai ku
gių ieško ir tai vis tokių, kad
da jų saugoti.
Abi draugiji Bažnyčia ir kiek nors dvoktų, ir ten kaps
Valstybė eina prie savo tikslo tydami savo purvinu snapu,
ir privalo eiti. Jei to nedary karksi kada reikia ir nerei
kia.
tų prasižengtų teisybei.
“Draugo“ vyturėliai, kada
Bažnyčios nariai visi yra
vienos ar kitos valstybės na reikėjo čiulbėjo ir kaip reikės
riais, o valstybės nariai, nors vėl čiulbės. Dabar jie užsiė
ne visi, yra Bažnyčios nariais. mę kitais rimtais darbais.
Titnagas.

Vienybė.

Ši aplinkybė ir reikalauja,
kad valstybė pripažintų Baž
nyčių, o ji valstybę.
Reikia, kad tarp jų butų su
sižinojimas vienybė.
Nesant vienybės susirišimo
gali tarp tų dviejų draugijų
išeiti nesusipratimai ir aštri
kova. Tai labai kenkia abiem
draugijom.
Nesant vienybės valstybė
gali išleisti įstatymus, kurie
kaip tik yra priešingi Bažny
čiai. Tuomet žmonės, kurie ves
kartu valstybės ir Bažnyčios
nariais, būva pastatyti labai
sunkiame padėjime.
Jie kaipo piliečiai turėtų
pildyti valstybės įstatymus,
liet pildydami jie prasižengia
savo Bažnyčiai ir sąžinei ir to-

linasi nuo amžinojo tikslo.
Tuomet žmonės labiau bran
ginanti amžinų laimę, atsisako
pildyti valstybės įstatus, prie
šingus Bažnyčiai. Iš to daug
eina blogo pačiai Valstybei,
Bažnyčiai ir žmonėms.
Esant vienybei abi draugi
ji leizdamos įstatymus atsi
žiūri į tai, kad kita kitai ne
kenktų ir žmonėms negerumų
nedarytų.
Tokiu 2»at budu abi draugi
jos viena antrai įvairiuose
reikaluose ne tik kų nekliudo,
bet priešingai labai daug pa
deda.
To dėlei katalikai visur sto
ja už vienybę Bažnyčios -su
Valstybe. Taip jie daro ir Lie
tuvoje.

— Tamista nežinai!

Aš girdėjau kad Žirniškių apielinkėje gyvena turtin
gas bajoras Klevinės dvarely, aš manau kad tai ten?
— Tai-gi, ten pat.

— Ar toli nuo čia?
— Valandėlė.

Dėkodama kaimiečiui nuo kurio nieko dauginus nebuvo
galima sužinoti, Rožė įžengė į savo kiemų. Sužinojusi kad
Jonelis ramiai miega ir nebaihlė savo vakar dienos įvykio
pakartoti, ji dėkingumo vedina pasirįžo pasiekti Klevinę.
Kelias nuo vasarnamio ligi Klevinės pasirodė ilgas, ga!
dėlto kad pirmų kart juomi ėjo.
Galop dvarelio sodas ir triobos pasirodė.
įėjo kieman per plačiuosius vartus. Dvarelis gražus. Trio
bos aukštos murinės, degpailėmis dengtos. Vidukiemy gėlių
klombas. Prieš jos akis riogso dideliausi rūmai. Sunkios arkitekturos, baltai nudažyti skęsta sodo žalumyne.
Rožė priėjusi prie durių suskambino. Durininkas atida
ręs duris pakluusė:
— Ko Ponia nori?

— Aš noriu matyti p. Jurgį Ralį. Durininkas išpūtė akis
ir nežinojo kų atsakyti.
— Pono Jur.... Bet Poniute, jis čia negyvena.
— Ar gi ne čia Klevinės dvarelis?
— Taip, Poniu.
— Guliu matyti?
— Bet aš sukiau Poniui, Jurgis Ralys čia negyvena.
— Kur jis gyvena?

Šiuo kart moteris griežtai atsiliejiė.
— To aš nežinau.
— Ąr keista kad tamista nežinotum kur gyvena jo suims?
— Aš manu u Kaune.
— Ar tumista negali nurodyti jo tikslaus antrašo?
— Ne, Poniute, aš nežinau.

»

(Daugiau bus).
P

Penktadienis, Liepos 8, 1921

Mainyk Savo

Sena Kąra
Dabar

DRAUGAI

LIET. INFORMACIJOS BIURO PRANEŠIMAS.
LIETUVOS DELEGACIJOS
PASIŪLYMAS.

Straipsnis 8.

9

PHILADELPHIA, PA.

VAŽIUOJANČIU Į LIETUVĄ
Birželio 29 d. A. ir P. Už-,
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS.
emeckiai apvaikščiojo 25 metą
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“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti žios

moterystėje
pagyvenimo. Kun. Daug vargo prisieina atkel
Lietuvu
ir
Lenkija
apsiima
Tavo Menas karas (nevėlOHnio mo
ti, kol žmogus prisirengia į
padaryti prekybos sutartį de J. Cepukaitis laikė iškilmingas
delio kaip 1912) gali būti atmai
Lietuva ir Lenkija turėda dant pamatau labiausiai favo- Mišias su asista. Soleuizantai kelionę Lietuvon. Užbaigt čia
nytas ir pribkaitlluotas kaipo dalis
mokesčio ant naujojo.
įvairus reikalai,
mos tikro pasiryžimo ramiu izuojamos tautos principą.
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ............ $3.50
.Mišiose priėmė šventą Komu Amerikoj
KAINA PRIEINAMA
gauti
pasportas,
paliudijimas
Ramybė Jums (kailio apdar.) .............................. 2.50
budu išrišti savo ginčą ir at
niją. P. Užemeckiai parengė
Straipsnis 9.
KIEKVIENAM KlŠENUJ eities ryšius nustatyti sulig
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00
apie
užmokėtus
taxus,
išsirink

taip-gi puikių vakarienę. Už
KARAI PARDUODAMI
Sioa maldaknygėj formatas yra 514x3 U.Puslapių turi 968, bet aa
Teisės ir Teisingumo principų
Lietuva užtikrina Lenkijai siprašė \l.aug svečių, papuošė ti laivukortė — visu tai pądastora, nes spausdiuta ant plonos popieros. Joja yra įvairiu įvairiau
ANT IŠMOKESČIO
sių maldų.
nusprendė pradėti derybas iuosą priėjimą prie juros vi- -uvo namus gėlėmis ir ska ro daug rūpesčio.
• •
•
• 96 KARAI PASIRINKIMUI
Tautų Sųjuugai tarpininkau sais savo gelžkeliais ir van niais valgymais vaišino sve- Bet didžiausias, be abejo,
KAS PIRMESNIS TAS
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75
jant ir pirmininkaujant Jo denimis ir apsiima padaryti su ius. Laike vakarienės kalbėjo rūpestis tai su pinigais. Kaip
* GERESNIS
2 Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50
Ekselencijai M. llymans’ui, Lenkija tranzito konvenciją kun. J. Karalius, kun. J. če- su jais padaryti? — Žmonės
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75
DIDELIS PASIRINKIMAS
t aro visaip.
Tautų Sąjungos Tarybos na remiantis šiais principais:
pukaitis,
Djakonas
S.
NorbuJ Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
VISOKIŲ RUSIU
Vieni vežasi Amerikos dolie
riui. Šiam uždaviniui jos
Prekės
kurios
eis
tranzitu
tas,
advokatas
Oryan,
Dr.
L.
paveikslėliu ant apd............................................... 1.75
ATDARŲ IR
via paskyrusios savo pilnai į- per vienos ar kitos šalies teri Petruška, J. Prauckunas, J. nūs su savim, gerai juos paš
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.............. 1.50
UŽDARYTŲ MODELIŲ
galiotus būtent:
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
toriją nebus apkraunamos nei Merkelis, P. Pranckunienė, P. epę.
Visi pertaisyti Mitchclls turi ta pa
Kiti
bijodami
vagių
ar
neAniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50
čių. gvarancija kų ir nauji.
Demokratinės Lietuvos Res- muitais nei kitais mokesniais. Norkiutė. (iražų vakaro įspū
aimingų
atsitikimų
išsimaino
Aniolėlis — juodais apdarais ................................... 0.75
Mėnesinio Bmokėsčio Pliano nibl i kos V y r i ausy bė:
Prekių tranzito tarifas ne dį šiek-tiek pagadino Dr.
Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 890 puslapių.
dolierius
į
auksinus
ir
siunčia
Iškalno
mėn.
Mok.
Karo kaina
Spauda aiški. *
Lenkų Respublikos Vyriau bus didesnis, už transporto Dambrauskas su savo neišmin Lietuvą, pirm savęs, kad nu
128.00
1200.00
175.00
20.00
300.00
100.00
tarifą.
Dangaus žvaigždutė....................................................... 60c.
tingais prikaišiojimais. P. Už
175.00
35.00 sybė:
400.00
važiavę patįs tuojaus pasiimti
emeckiai
padėkojo
svečiams
Maldų Knygelė ............................................................... 75c.
40.00
500.00
200.00
Straipsnis 10.
Kurie pasikeitę savo įgalio
galėtų.
600.00
45.00
200.00
už atsilankimą ir linkėjimus.
2 Maldų Knygelė ................................................................ 50c.
50.00 jimais ir pripažinę juos esant
700.00
250.00
Treti palieka savo pinigus
Lietuva
ir
Lenkija
sutinku
Linkiu Solenizaiitams ilgiau
800.00
300.00
55.00
= Aniolos Sargas........................................... juodas apd- $1.25
gerai ir tinkama tarpisavirose santikiuose va
Amerikos bankuose, kad pas
300.00
350.00
60.00 sustatytus
sių metų.
= Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
400.00
65.00 ’oinia
1,000.00
susitarė dėl sekamų dovautis Tautų Sąjungos sta
(ui galėtų sau pareikalauti, 2 Pulkim ant kelių........................... ................................ 2.50
Ant augštesnes kainos karų mė
Iškilmėse Dalyvavusi.
tada tik jų prireiks.
nesiniai mokesčiai suiyg proporcijos. lemlrų principų, kurie turi bu tuto arba vėlesnių jo priedų
2 Pulkim ant kelių ....................................................... 2.00
Nereikia mortgage mokėti
Kuris būdas yra geriausias, 5 Pulkim ant kelių ....................................................... 1.85
ti galutinos Lietuvos ir Lenki principais.
Nereikia brokerage
DAYTON, OHIO.
Nereikia freighto mokėti
sunku pasakyti. Čia reikia pa | Pulkim ant kelių ........................................................... 1.50
jos sutarties baze.
Nereikia notarių mokėti
Straipsnis 11
ikti kiekvienam liuosą pasi
Užsisakydami adresuokite:
Straipsnis 1.
Sugrįžo.
rinkimą:
tedaro,
kaip
jam
at

Tautų Sąjungos garantuoja
MSTCMELL
“DRAUGO” KNYGYNAS
Lietuva ir Lenkija pripažįs Lietuvai ir Lenkijai šioje su Liepos 4 d. parkeliavo is rodo geriau, kad paskui kitų = 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UI.
AUTO CO.
ta viena kitai pilna nepri tartyje pažymėtas ir. iš šios Lietuvos musų parapijos kle nekaltintų “dėl blogo patari IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlHllllllllllllltlIlIlllli
DVI KRAUTUVES
bonas kun. M. Cibulskis.
mo”.
klausomybę ir visus juridines sutarties išeinančias teisės.
ANT PIRMŲ LUBŲ
Visi
parapiouai
tikėjosi
jo
Kas nori siųsti auksinus pirm
PRANEŠIMAS.
pasekmės kurios iš to išeina.
2328
2334
TelefMkM Putlinsa
Surask musų didėt; pagarsinimų
liepos
5
dienai,
tai-gi
buvo
ne

važiuosiant
į
Lietuvą,
lengvai
LIETUVOS ATSTOVO
Michigan Ate,
Michigan Avė.
šiame lgikraštij. Pašauk mus per
Dr.
P.
P.
ZALLYS
Straipsnis
maža triukšmo išgirdus kad ir patogiai gali tai atlikti telefoną tuojaus. Jeigu turi sena ka
PADĖKA.
Vartoti karai parduodami abiejose
Lietuvis
Dentistas
atsivesk ir palik, o namo galėsi
krautuvėse.
klebonas jau namie.
Draugo Pinigų Siuntimo Sky rų
Lietuva ir Lenkija skelbia
10801 So. Michigan Aveni
su naujų karų parvažiuoti.
ATDARA DIENOMIS
riuje.
Mltehell Auto Co.
Cbicagos L. R. K. Federaci Visi kas gyvas skaitlingai
kad josios yra pasiryžusios
VAIANDOSi S ryts Iki •
’TeL Puilman 843
VAKARAIS, NEDELIOMIS laikyti tarp savęs taiką ir ge jos Apskritys buvo pasiuntęs rinkosi prie klebonijos, visi Persiuntimas greitas ir gva
2328-2334 S. Mkrigau Avė.
į
818*.
Telefonas Vlctory 3805
Ątdara Dienomis, yak. < ir Medėl. ;
.
pasveikinimo telegramą di pasiilgę norėjo pasveikinti rantuotas, *
VAŽINĖK KASDIENO O, rus kaimyninius santikius. To
Norėdami , žįinąti iš anks
savo Ganytoją.
ant P'AltDAVl'MO' Autoinpžįlįua
MOKĖK KARTA Į MENESĮ. dėl abi susitariusi pusi apsi džiai gerb. naujam Lietuvos
to
kiek, i bus*\» auksinų o už Cbnnaioi; ant 7 jį>e»4A.ž i di*'ų»’ Automur Jbone tšaetey 74
7<8»
ima susilaikyti nuo visų ne AtstovuilAVusbingtoiie. Į tele Be kitą, atvyko ir L: Vyčių
DR, I. M. FEINBERG
draugingų kitai pusei aktų ir gramą gauta šitas atsakymus. benas kurs tuojaus sugrojjb Jūsų pinigus, klauskite infor*- bilius turi batl parduotas šių nedė- Gydo
epecijallal visokias vyrų
lių. Atsišaukite šiuo adresu:
sutiktuvių maršą. Visi -žiuri maciją adresuodami šitaip:
moterų
lytiškas Ilgas
rengimuosi prie tokių aktų
2519
45tli PI. (aut 2-rų lubų iš
Liepos 1, 1921
2401 MarUson Str., ksmpaą Wi
Draugas
Publ.
Go.
klebonijon
ir
laukia
pasiro
priešakio.
Ęuropean ĄmerlcanBureau vykinimo; o taip pat jos apsi Cbicagos L. R. K. Fed. Pirm.
tern Avė., Chlcago
Valam
Valandos:
2—4 po piet 7—9 vuk.
dant klebonui. Maišą užbaigiu 2334 So. Oakley Avenue
ima netoleruoti savo teritori Gerb. M. Žaldokui,
Fabionas ir Mickievicz ved.
Chicago,
III.
»
Ant
pardavimo
grocerne
su
proklebonas pasirodė. Gausus del
jose jokios militarės jiegos Chicago, 111.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
perte, parsiduoda iš priežasties ligos.
nų plojimai jį pasveikina.
Siuntimas pinigą, laivakor formavimo arba organizacijos
Atsišaukite:
Tuomet klebonus iš savo pu BRIGHTON PARKO LIETU
-teigimo jei toji militarė jiega Gerbiamasis:
'ei. Canal 1828
tės, pašportai ir tt.
4619 So. Uemiitagc Avė
NOTARU CAAS
Tel Yards 5624
arba organizacija butu ren Atsakydamas į dusų tele sės sveikina parapijiečius, šir
VIAMS.
DR. C. L CHERRYS
Kcal Estate, Paskolos, lnsurtnal
LIETI VIS DENTISTAS
giama kovai prieš kitų susi gramą iš š. m. Birželio 25 d., dingai dėkojaAuž taip malonų Nebūkite Be “Draugo”
Ir tt.
"2201 West 22-nd & So. Lmvltt
808 W. 35th St., Kamp. Halsted Bt
LIETUVIS FARDAYTEJAS.
#
Chicago
tariusi pusių. Lygiai abi pusi kuriame Jus man linkite pa sutikimą. Tų sutiktuvių atmi “Draugą” dienraštį galima
TcL Boulcvard 611
šiuomi turiu laimė pasigarsiti Lie ^Valandos: 9:80 A. M. to 18
nimui
visiems
duoda
brangią
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
pasižada nepraleisti per savo sisekimo mano darbe, reiškiu
1:00 P. M. to 8:09 P. M.
gauti be kitų vietų ir šiose: tuviu visuomenei kad aš esu Lie 3
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
#
*ajta#aos
xa#jaxn»
dovanėlę
iš
Lietuvos
—
muši
tuviams
patarnautoju
pas
L.
KLEIN
teritorijas
karuomenės
nedrau

Ned.: iki 8 po pietų.
F. ŠIMKIENE,
Jums šiuomi padėkos ir kartu
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gi
gingos kitai pusei.
brangus tautiečiai esat© kviečiami J
džiaugsmo kad Jus mano as sostapilio Aušros Vartą Pane 4358 So. Fairfield Avė.
lės
Šv.
paveikslėlį.
L. KLEIN illdelia krautuvė ir pas
Tel. Randolph 2898
menyje neužmirštate Lietuvos.
TUMŠIS & CO.
Straipsnis 3.
mane reikalaudami JOE SHIMKUS
Pasisveikinę
kun.
kleboną.
A. A. SLAKIS
Linkiu Jums pasisekimo it
arba Numeris 4-tas.
3853 So. Rockwell St.
■
DR. S. BIEŽIS
ADVOKATAS
Lenkija
pripažįsta
Denio
musų
benas
vėl
pradėjo
savo
LIETUVIS GYDYTOJAM
kloties Jūsų darbe Lietuvos
Ofisas vidumiestyj
BUCIUNAS,
£R CHIRURGAS
jausmus reikšti gražiu muzika
ASSOCIAT1ON BLOG.
kratinės Lietuvos Respublikos labui.
Parsiduoda 2 pagyvenimų meilinis
2900 W. 40th Str.
19 So. La Šalie St.
2201 West 22nd Street
namas,
lietuvių
apgyvento!
vietoj
ant
Laimingi sulaukę savo kle
suverenumą Vilniuje ir jo te
■Tei. Canal <122
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
bizniavos
gatvės. Apačioj
randasi
Su pagarba,
J. ŽOLYNAS,
■Res. 8114 W. 42nd Street
Panedėiials iki 8 vakare
bono!
J. A. Tulauskas
barber-shop, labai gera proga barftedėllomis ofisas uždarytas
Tei. McKinley 498&I ritorijoje.
4063
So.
Maplewood
Avė.
beriul, elektra investa. Atsišaukite
■■s ■> m m sum as m SS ■ m ■ ■> aa
V. Čarneckis,
pas
J.
SYMONAS,
Straipsnis 4.
A. ALEKSIS APSIGYVENA
Lietuvos Atstovas
Altana Jnnauska
4140 So. Maplewood Avė.
Į
SPRINGFIELD,
ILL.
4563
Wentwortii
Avė.
Chicago.
Š.
A.
Suv.
Valstybėse.
Tarne atvejuje, jeigu svar
^Telefonas Boulevard 9199
J.
SMITH,
S. D. LACHAWICZ
biausios
susitariusios
ir
Su

LIET U VYS ORAHORIUg
SENO KARO VARGAI.
Šios
kolonijos Lietuviai 3813 So. Kedzie Avė.
■ Patarnauja taldotuvtae koplgiausla. R«i
jungtos Valstybės nuspręstų
įkala maldilu atidiaaktl, o mano dari
Mes galime jums pagelbėti Įsigy
JUOZAS
DEITŠKO,
bualta a*eaa*dintl.
džiaugias sulaukę
žymaus
DEMTISTAS
pavesti Lietuvai Klaipėdos
ti geresni karų. Surask musų pa
12814 W. 9«rd PI.
Chlsugo, Dl.|
4409 So. Fairfield Avė.
8381 South Halsted Str.
garsinimų šiame laikraštlj.
gerb.
kompozitoriaus
A.
Alek

kraštą, Lenkija apsiims pri
Tei. Ganai 9199
Valandos: 9—11 A. M.
Mltehell Auto Co.
CLEVELAND. OHIO.
sio. Ačiū kun. Kerslievičiui,
1—6; 7—8 P. M.
pažinti Lietuvos suverėnumą
2328-2834 S. Mkrigau Avė.
Reikalinga mergina prie genoralio
parapijos
ir
ypatingai
Vyčių
m i i iė toje teritori j oje.
Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.
ofiso darbo, turi mokėti angliškai
Prie
Šv.
J
in gio
parapijos
kuopos
pasidarbavimui,
gerb.
Telefonas Ar mitą ge 9770
Atsišaukite
Straipsnis 5.
durių ir ant kampų, einant Aleksis užėmė čionai choro ve
MARYAN S. ROZYCKI
DR. C. Z. VEZELIS
žmonėms iš bažnyčios, visokį dėjo ir visuomenės organizato 4712 S. Aslilaud Avė.
MUZYKOS DIREKTORIUS
Tel. Yards 4712
Kad
užtikrinus
kultūrinę
Chlcago
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
bolševikai
tautininkai
ir
kiti
liaus vi<Hą. Visi tiki, kad il
Tel. 7042
autonomiją lenkiškai kalban
Kompozk t jos
K. KUDIRKA
IJ ET IJVIS
8021 N. Western Ava.
bažnyčios
priešai,
atsinešę
glė

gus
urėtus
čionai
darbuosis.
T
hImiu siuvamas mašinas Ir laik
tiems
Lietuvos
piliečiams
Vil

GYDYTOJAS
m CHIRI RGAA
Chlcago, Iii.
Oflaaa Ir Ctyvaniiao viata
rodžius vakarais ir dienoms
bius
plakatų,
kaišioja
gaišiu
Pirmoje
dienoj
Liepos
mėne

VARTOTI
KARAI.
niaus teritorijoje, Lietuva ap
8959 South Halsted Street
2937 South Emerakl Avenue
ant rlrtana talvaml Stata Hsak
Kitoj daly Šio laikralčlo raal musų
siima padaryti su svarbiausio darni savo piknikus, balius ii sio buvo parengtas gerb. A- dideli
Valandos nuo lt iki II ryte: nuo
pagarsinima. Surask jį. Mes
Chicago, III.
s
S Iki 4 po pietų: nno 7 iki 9 vak.
vakarėlis. paimsime jūsų sena karų kaipo da
mis Susitari nsiomis bei Su t. t. Pereitą savaitę net viens, leksio priėmimo
Nedėliotais nno lt Iki I.
ii mokesčio.
Dr. I. E. MAKARAS
T.laf.aa. Tarta SSM
jungtomis Valstybėmis sutarti kuris save vadina kataliku. P. Kun. Kerševičia pasakė labai
Mitclioll Auto Co.
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas
M.
dalino
T.
M.
I).
20
kp.
pik

įspūdingą
prakalbą.
Ragino
su
lemiantis šių valstybių su Len
2328-2334 S. Mkrigau Avė.
Ofisas 10800 So. Mi< higan Avė.
TsL Drovsr 79tl
niko
plakatus
ir
sakėsi
jam
karštais
žodžiais
visą
jaunuo

Atdura
Dienomis, Vak. ir Nedėl.
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
kija 1919 m. birželio 28 d. su
piet, t: 89 iki 8:10 vakare
klebonas pavelijęs. Ištikrųjų menę vienėje Lietuvių Katuli
Dr. C. Z. Vezelis
tarties principais.
Residencija: 10583 Perry Avė.
LIETUVIS DENTISTAS
didelė
gėda
tokiems
akliems
ANT PARDAVIMO
kų ir Vyčių užduotis pildyti.
Tel. Puilman 841
4718
SO. ARHLAND AVEMUN
Ir Gresern'j geroj vietoj,
Straipsnis 6.
katalikams,
kurie tarnauju Vytis Grūstas ir Vytė Gėdini Bučetnč
arti 47-tou GatvAs
biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
išvažiuoju į Laetuvų. A tai Su u
balandos: ano 9 ryto iki 9 vak.
ADVOKATAS
naitė taip-gi daug gražių min žastia
Turint omenyje Versaillio savo priešams.
kitę:
Šaradomis nno 4 lig 9 vakaru
Ofisas
DidmiestyJ t
93U U. 38 PUee
taikos sutarties 87 straipsnio Jeigu jie nebus prašalinti čių ir velijimų išreiškė.
29 South La Šalie Street
3 paragrafą Lietuva pasižada nuo durių per parapijos valdy Gerb. Aleksio atsakymas
Ksmharla 994
l’arsiduudu biznio namas labuiplgiui
prisituikinti josios nustatymo bą, tiii galima blukti nemalo priparodė susirinkusiems, kad lietuvių
Telefonas Central 6890
Praktikuoja 20 metai.
apgyventojo apylinkėje,
Tel. Yards 6666
Blvd. 8448
Ofisas 8146 ko. Morgas M.
de| Rygos sutarties, kuri nus nių dalykų pils bažnyčios du jis ne vien muzikoje galingus, metai kaip atutytas, lėlių pugyveninių
Dr.
V.
A.
SIMKUS
Kert4 89-ro M.,
Chlcago, UL
Vakarais, 812 W. 33rd gi
tato rubežius tarp Lenkijos ris. Pa rupi jonams ir katalikiš bet ir su savo žodžiais minių atsišaukite Jonus I'ulkls
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
8PECIJALI8TAS
Telefonas: Yards 4681
M eteri tkų. Vyriškų. taipgi akreir Rusijos, prie Svarbiausių kų druugijų nariams reikėtų širdis guli uždegti ir kluusy- 4.5i iŠ. Wood St. Chicago
>909 B. Halsted Rt rklaųn.
nitkų ligų.
jų Susitariusių ir Sujungtų at k leipti į tai duugiuu atydos. tojiems dvasią kvėpti, kurios r. H.’ savininkas yra ant trečiu lu
Valandos: 19—12 Iš ryto 1—8 Ir
OriSO VALANDOS: Nuo 19 ryto
bu II galo:
9—8 vakar* Ned. 19—1> H ryto.
iki S po pietų, nuo • iki 8 valan
Jeigu
mes
norėsim,
tai
galima
joki
priešai
nei
jokios
priešin

Valstybių nusistatymo.
da vakare.
uiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiusm
lengvai juos prušalinti nuo du gos aplinkybės negalės perga
Nudėliomis nuo 9 lld I po put.
PantldiKMla geri rakandui pirmus
Straipsnis 7.
Res. 1189 Indepcndenoe Blvd.
Telefonas Vergo 687
rių ir nuo visų kumpų. Jie lėti.
Soy. klisiKM, gulimu kartų Ir rutula gauti
Telefonas Von Bumb 984
priežastis vnžiiinlų | l.b'tuva.
Lietuva pasižada kud Svar mums katulikains gėdą daro.
PKTER DALČ11S
biausioms’ Susitariusioms bei Tai-gi vykini šalin apjakelius Parsiduoda groserno ir pieno Htotia 1510 H. 5(H’ourt
Cicero, III
2-ud Fiat
Sujungtoms Valstybėms pas su jų šlamštais. Tuip-gi nei (Milk Depot) su vlna mažlnorija
Rasas Gydytojas rl Chirurgas
Gydytojas ir Chirurgas
elcktrlkinia motorfs itima. boileris
J. P. WAITCHES
gpeeljalistas
Mok-rtAkų, Vyriškų
kelbus savo mi'i-talymą dėl kim pus tokius krautuviiikus, Slerlislna bakaaa pieno pilama ma
4449 So. Wea»teru Avė.
Lawyer
Valkų
Ir
visų
chroniškų Ilgų
2 arkliai 1 pieno vežimas ExATkDA!
Rygos sutarties, ji sutiksianti pooliooiuius ir smukles, kur lina
LlkTT VIH ADVOKATAS
Telefonas
Lafayette
4116
VALANDOHi
10
—
11 ryto 9—8 |
preao vežina** Ir boge. Lietuviai pal’arsKlunda pigiai rakandai tūrių
4601 Šou(b liermitage A . e.
pradėti
su
Lenkija
derybas
dėl
tuos
slam.-tus
priima,
arba
iš

alnaudukite kita proga kuri
neAa jų labai daug, norių ki austi .ti
pietų, 7—8 vuk. NedAUomte 16— 19 d,
Valandos:
t-11
rytais
1-1
po
TeL Boulevard 8080
dideli peina, priežastis' pardavimo mjiesne randa pa.daostųpigiat, At
pietų Ir 7-8 vakarais. NedėlėluOfisat *354 So. Halsted RL. Chtat
defensivta militarės konvenci kabina ) ingm se.,
11005 t> Mi. kigan Avė.
važiuoju Uietuvop.
niaLa tiktai po pietų 9 iki I.
Bisau Kita tuojaus.
Telefonas Drover MM
Roselsnd, M1L
jos ‘ n Lenkija
A. 7.
Cblcago, 31.
1M Keršiju*ro A e. Foceland, FA 1511 Fmma SV.

MALDAKNYGES

2.

I DR. C. KASPUTIS

LIETUVIAI AMERIKOJE,

DR. S. N AIKELIS

Y. W. RUTKAUSKAS

DR. 6. M. GLASER

DR. A. K. RUTKAUSKAS

b,

Lb

_J .

DR. A. A. ROTH,

DRIDGIB
IŠ T0WN OP LAKE.

CHICAGOJE.

Sąjungos

Moterų

2l-mų

kuopa turėjo paprastų susirin

kimų Birželio 24 d. Šv. Kry
lio žmonų ir kitų įnamį. Bro žiaus parapijinėje svetainėje.
lis suspėjo pasislėpti. Ant ga
Tiesa, 21 kuopos SųjungiePo daugelio kaitrių dienų lo pats pasidarė galų.
čių darbuotės mažai tesimato
Pašauti
paimti
ligoninėn.
vakar vakare visai netikėtai
dabartiniame laike, bet kų da
Cbicagų palietė didelė audra Pranešta, jog vargiai pasvei rysi tarp daugumo įvairių

SMARKI AUDRA.

su griausmais.
Buvo

ksiu.

neišpasakyti

draugijų tenka kaip kuriai iš
jų ir susilpnėti.

griaus

mai. Lietus liejosi kaip iš ki . Gaisras sunaikino trijų auŠiame
susirinkime
liko
gštų
namus
po
num.
4032
So.
biro. Daug rusių pasemta.
nutarta prisidėti prie parapi
Ashland
avė.
Bet lietus panaikino siau
jinio pikniko, kuris atsibus
čiantį karštį. Žmonėms palen
Liepos
10, 1921
National

gvėjo. Daugeliui nereiks mie DU A. SILEZIJOS MIESTU
KARO PADĖTY.
goti kur prieangiuose ir dar
žuose, kuomet
inkaitintuose
Paryžius, liepos 7. — Sųbutuose nebuvo galima būti.

Grove

Riverside,

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

Penktadienis, Liepos 8, 1921

■■■
ŠV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS, VVAUKEGAN, ILL. ■■

25 METU SUKAKTUVIŲ BAZARAS

Prasidės Nedėlioję, Liepos 10 ir tęsis Nedėldieniais ir Seredomis per 5 sav.
BUS DOVANU VISOKIU GRAŽIU IR BRANGIU
’
DALYKŲ

Tai kas mėgsta, žąsis, antis, vištas, paišiukus ir kitus gyvulus tai broluk čia geriausia proga, nes ju čia bus už

Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI.

■ tektinai.
■■■

III. Darbi

.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■h

PRANEŠIMAI.

ninkės dėl pikninko sekan
čios: p-lės M. Brenzaitė, V.

Butkaitė, p-nios A. Baltutie šv. Petro ir Povilo draugijos
ungi ninku komisija karo pa nė ir O. Pratašienė. Taip-gi
ant Town of Lake susirinki
šeimyninis
GAL NEPALEIS PUGILIS- dėtį paskelbė Augštosios Sile nutarta įrengti
mas..
zijos miestuose Gross-Strelili- išvažiavimas Liepos 24 d. į
TO.
z ir Rosenberge. Nes tenai Marąuette Park arti Šv. Ka
Pusmetinis susirinkimas Įdažnai pasitaiko kruvinų riau- zimiero Seserų
Vienuolyno. vyks nedėliojo liepos 10-tų d.
Kaip rytoj iš fed.eralio kašių.
Šeimvninkės p-lė M. Brenzai 1921 m. Šv. Kryžiaus parapi
lėijmo Leavenworth turi būt
tė p-nios A. Baltutienė, O. jos svet. ant 46-tos ir So. Wood
paliuosuotas žinomas juododis
M. AZIJON KELIAUJA
Pratašienė ir M. Petrošienė. gatvių. 2-rų vai. po pietų. Vi
pugilistas Jnck Johnson.
Cliieagos federalis prokuro GRAIKIJOS KARALIENĖ.
Negyvenant musų apielinkė- si draugai kviečiami atsilan

Auksina i Dar Pigus

v•

ras paskelbė,
kad Johnson
dar neužsimokėjęs $1,000 pa
baudos.
Del to tad gal jis dar bus
sulaikytas kalėjime
kokiam
mėnesiui, jei pasirodįs neturįs

IRKITE jų dabar kodaugiau-

je gerb.
kun.
N. Pakalniui kyti.
Atėnai, liepos 8. — Smirnon buvusiam per 4-ris metus mu
P. D. Virbickas, nut. rast.
škeliauja
graikų
karalienė sų kuopos dvasios vadovui ir
enai prisidėti prie
sužeistų patarėjui visa kame jo vieton
TEAT. KLIUBO ‘LIETUVA’.
<areivių slaugymo.
išrinktas
gerb. kun. J. Ču-

žauskas. Gerb. kun. J. Čužaus-

Pusmetinis

Oj šia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems j

susirinkimas į-

New York, liepos 6. — Bu kas tarė keletą žodžių į sų- vyks pėtnyčioje Liepos 8 d. 8
vusio karo veteranas
James jungietės, kuriuose buvo ma vai. vak. Šv. Kryž. parap. svet.
3arry su dviem savo draugais tyti busimasis prielankumas.
19-ta WARDA NEPATAI
Visi, Draugės ir Draugai,
nukabino nuo namų, 105 Au- Džiaugiamės juomi.
SOMA.
malonėkite kuoskaitlingiausiai
dubon avė., anglų vėliavų ir
Susirinkiman buvo atsilan
atsilankyti.
Chicagos 19-oj wardoj
ir sudegino. Visa tai matė dide- kęs
ir svečiais gerb.
kun.
N. Klimašauskas, Iždo rast.
vėl vienas žmogus
išpasalų ė žmonių minia.
P. Raščiukas. Šis apsakė mo
mirtinai pašautas.
Pasirodė
terų darbuotė Lietuvoje-KauMarcinkonys,
Alytaus
apskr.
tai nužudyto d’Andrea drau
ne: kokias augštas vietas jos IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
Čia tikras liūdesių krantas, užima ypatingai kuomet mo
gas, Josepb Sinaeola.

pinigų užsimokėti pabaudų.

Policija, kaip paprastai to
kiuose
atsitikimuose, arešta

vo kelis intariamus.
Kodelgi toj wardoj negali
*.
būt žmogžudysčių.
Trumpu

laiku

tenai

išpa

salų nužudyti keturi žmonės.
Nei vienas žtnogžudis nesu
gautas. Nei vienas nenubaus
tas.
Kad taip, tai tenai buvo ir
bus žmogžudystės.

2 MIRĖ NUO KARŠČIO.
Vakar pranešta, kad Cbicagoje du žmogų daugiau mirė
nuo saulės spindulių užgavi,

mo.

jaukai nearti, tvoros sudegin- teriškė atidarė Steigiamąjį Sei
os. Vargas, badas, žmonės nu mų. Visi stebėjosi.
siminę. Laukia, laukia lietu
Skatino ir sųjungietes, la
vių karuomenės ir negali šli biausiai prisilaikyti rimtumo
aukti! Tuo tarpu lenkai čia principų veikiant krikščioni
daug sudegino namų ir žmo
jos ir tautos gerovei. Stebėjos,
nių išžudė.
kad Lietuvaičių saujalė sveti
Musteika, Alytaus apskrič. moje šalyje taip rūpestingai
Du viorstai į pietus nuo šio darbuojasi.
<aimo lenkai labai -miškus
Gerb. kun. P. Raščiuko kal
<erta. Lenkų valdininkų pasa ba buvo trumpa, bet begalo
lomis, šiais metais iškirsta užinteresavo kiekvienų iš mu
miško už keturis milionus Ien
sų. Tikimės, kad ateityje bu
oj markių. Miškai
kertami
sime nepaprastos drąsuolės vi
dėlto, kad lenkų nuomone jie same,
o ypatingai tikėjimo
vis tiek teksiu Lietuvai. Čia
žvilgsnyje.
autinis lietuvių susipratimas
Moterų Sąjungos
Seimas
labai pakilęs. Jie trokšta skai šiuose metuose bus Clevelantyti lietuviškai, bet nieko ne de Obio. Musų gerb. pirminin

Aplankykite musų 10 CENTINE krautuvė kur bus gali
ma už viena dešimtuką apturėti dovanu vertės iki 25 dol.

LIETUVĄ.
Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:
z

Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos
svarbus pusmetinis susirinki
mas, įvyks liepos 14 d., š. m.,

‘‘Draugas” Publ. Co.

8:00 vai. vak. parapijos sve

Chicago, III.

2334 So. Oakley Avė.,

tainėję.

Visi nariai yra prašomi atsi
lankyti paskirtų valandų.

Albina C. Alaburdaitė, rast.
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ĮkJĮfyy
steamship
IVB
kcOMPANY.I!

ATSILYGINO.
Binž. 30 d., ant kampo

Dr. M. Stupnicki

no

čios ir Halsted gat. prieš U.
S.

Bankų,

3107 So. Morgan Street }
CHICAGO. ILLINOIS
Telefoną* Y ari U 5083

žmogelis

vienas

strapal lodamas išėjo iš aludės
ir eina seinomis ramstydamas.
Pats alujininkas išėjo per ki

Genemliai Agentai

1

Valandos: — 8 Iki 11 18 ryto:
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Iii

tas duris. Mat tas vargšas beklupčiodamas prisiartino prie

gauna. Lenkų paštas neveža
kė p-lė M. Brenzaitė, Centro
NUBAUSTI LENKŲ KOR iš Vilniaus lietuvių laikraščių iždininkė, apsiėmė atstovauti savo pono kišenės. Tada Įkau
PORACIJOS VIRŠININKAI. ir knygų.
musų kuopų beapmokėjimo. šėlis kaip stums savo girdytų
|
Garbė jai.
jų net apsivertė kojomis aukš | Perkėlė seavo oflaų po nnm
TAUTOS FONDO VALDY
Lenkų bendrovės “AmcriSusirinkime prisirašė dvi tyn, o pats kvotoja net gatvė J4729 So. Ashland Avenue
BOS ANTRAŠAI.
can-^olisb Importers and Trn
Kpectjalistaa
nauji nari p-lė V. Butkaitė ir skamba. O ką, ar negerai at
|1>ŽT<>W, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGLg
ders, Cliicagoje, keturi virsi
p-nia O. Pratašienė.
Tyla.
gValandognuo 10 Iki 12 ISryto; nuo|
silygino.
B ris.
Kun.
K.
Urbanavyčius
pirm
ninkai teismo nubausti kalė
■2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki »IO|
50 West Sixt,h Street.
vakaie Nedėl lomia 10 kll 1
jimu už suokalbi avimų.
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR
Telefonas Drevei 9H8R
South
Boston,
Masa,
Nubausti: Z. Ulanowski, A

Centralėn Ir Rytines Kumpos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
Veža tiesini | Llepojų via Panzlg.
Tiesi ti-ansportarlja 18 laivo 1 laivą
III I>MOX I.iepoM 13. Ituifpjufio 30. Spalio 15
PKIN<KSS MATOIKA Liepos 23. Rugsėjo 7.
I’OTOMAC liepas 2X Rugsėjo 11, Spalio 20
Iš New York o tiesini ( <11 Eit BOČIUI — ISItEMRN
AMERICA Liepos 23, KuKpjuėh, 24 ir KiiKsėjo 20
„
<i25i>£SliBS " YMUNGTON ItiirpjuOo 3, Itiiirpjufio 27, i'«ur«ė.io 21
K. IV. RKMI 1. <ien. VVrstern l’MMsensre Arentu* 120 N. Ia Sali* str. Clilei
Clilruiro

• DR. CHARLES SEGAL •

j

Bušeli, A.

Napierkowski ir Kun. M.

A. Pankus, vice-pirm.

443 Park Avenue,

J. Markowicz.

Bridgeport. Conn.
Jie padegė bendrovės tro
besį ir paskui mėgino sukolek- S. Rutkauskaitė, vice-pirm.
602 South Street,
tuoti 82,000 dol. iš apdraudos
Mabanoy City, Pa.
kompanijos.
K. J.’ Krušinskas, sekret.

UŽVARDINTAS TINGINIU;
PAVARTOJO REVOL
VERĮ.
Namuose po num. 10941 So.
Micbigan avė. gyvena Peter
d’Angelo. Turėjo namuose di
įnamiu. Iš jų vienas buvo d’

Angelo brolis Krank. Jis il

222 South 9-th Street,
Brooklyn, New York,

Baltrus V. Vaišnoras, ižd.
1514 Carcon Street,
Pitlsburgb, Pa.

Liepos 1 d. š. m. musų ko

I

Dr.

Lietuvis

M. T. STRIKOL’IS !
Gydytojas

Ir

kun. P. Raščiu

Jvalandos: • iki 8 rak. N«dėl
Ilki 12 ryte.

I

kas. J prakalbas žmonių pri
|
sirinko nemažai.

Kun. P. Raščiukas, kalbėjo
apie Šv. Kazimiero Draugijų

1 Re*. 2X4 W. 4Srd
Nuo ryto Iki plot.
JTel. McKinley 2fl3

l«l

Street

Lietuvoj, Kaune.
Pinniaus kalbėjo apie sun
kių Lietuvos praeitį kada savo

ištautinami.

Kaip

savo brolį. Sakė:
“Tu tinginys, tai kame vi

aas vargas.”
Krank nukaito iš piktumo.
Išsitraukė iš kišeniaua revol

DR. A. L. YUŠKA

•_________

kių naudų ji neša visuomenei.
Tolinus ragino Amerikos lie

1900 S. Halsted Str.

verį ir tarė:
.

“Pabaigsiu visus vargus su

jumis ir su savimi.”
Ėmė šaudyti. Pašovė

bro-

Valandos: lo
Gyvenimas:

ryto

2NI1

Tel

Prnapeet

Iki

8

Tel. Canal 287

Jeigu tavo krautuvninktH Jų
neturi. Drlhlu^k mums mlera
Ir piningus o mes pasiųsime
Jums viena <lel lAmėglnlmo.
Pasta apmokama.

prisirašė daug. Kiti pnsiketino

ant tuoliaus.

Z.

C

MONTREAL j
HAMBURG, DANZIG ir LIEPOJU

CANADAUNE

THIRO

CLASS

vienas

(lesus

kelias J

THIRD

CLASS

Baltiko Portus

labai

W. «Srd 8tr.

John Ruski n f
BEST

14(14.

AND

BIGGEST

CIGAR

-—

laike
okupacijos
Vokiečių,
Bermantininkų ir Bolševikų.

jos esančius priešus.
Kalba
buvo aiški ir įspūdinga. Narių

iron pills

Jums pageltos, pamėginkite

geras. Pulkus kambariai atsilsiu! Ir rūkymui. Yra
daug kambarių dviem ypatom.
Del platesnių Informacijų Ir kalnų atsišaukite J
Komp. Ofisą, arba pas lokalius agentus 14 N. Dcarbora St. Cliieagn.

vakare

Lietuvos pergyventus vargus,

Lietuvos tvarkinių ir

veidų.

Tel. Ganai 21 IR

kos kalbėjo antru kartu apie

laisvos

ARTER’S

Kranjn*
ne*urtoll*
Gėlėti
yra
piie*>«tliui
IkblUkuMlu

Valgis

C1CER0S LIETUVIŲ DOMEI.

Taip gi kalbėjo apie dabnrtiųj

Tikras turi paalraėyma.

S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.

po

spaudos atgavimui susitvėrė,
Šv. Kazimiero Draugija ir ko

“Draugą” galima gauti šio
se vietose:
A. VALANČIUS,
1522 So 49 th Avė.
DARBININKŲ UŽEIGA,
1447 So. 50-th Avė.
JONAS ŠILEIKA,
1505 So. 49-th Ct.
N. TAMAŠAUSKIENĖ,
4839 W. 14-th Str.

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems

Maža Plgulka
Mažas Dusas
Maža Kaina

Tiktai

gas laikas nedirbo ir negalė
Su
visokiais
dienraščio
jo gauti darbo, l'ž gyvenimų “Draugo” reikalais galite krei tuvius prisirašyti
prie Šv.
neturėjo kuo broliui atlyginti pties į vietinį agentą, A. VA Kaz. Draugios Lietuvoje.
Vakarienės metu kalbėtasi LANČIŲ. Pas jį taippat ga
Pertraukoj kalbos buvo pri
apie darbų ir nedarbu. Peter Įima gauti knygų.
rašinėjami nariui. Po pertrau
atsiliepė aštriais žodžiais api<

|

VALENTINE I) lt ES MARINO
COLLEGES
8205 H. Halsted, 2407 W. Mndiaoi
1850 N. Wells SL
187 Mokyklos Jungt. Valstijose. ;
Moko Siuvimo, Pątternų Kirpi
mo, Dealgnlng blsnlul Ir namam*.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais
atmokė jlmala.
Klesos dienomis Ir vakarais. Paeelkalauklt knygėlėe.
Tel. Seeley 1(42
SARA PATEK, pirmininkė.

spaudos neturėjo ir buvo lietu

viai

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Chirurgą* |

lonijų aplankė su prakalbo
Peoplea Teatro Maine
mis, nesenai atvažiavęs iš Lie llRlR W. 47th Str. TeL Boul. lflu|

tuvos, gerb.

Carter’s Little Liver Pilis

kimo mroigNic-Fannoin nvrrrnmt

P«*t M

U Irvtss ru»»

H«w T»A

Vak. CanaI 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
IRSI So. HalstoS Rtreet
Valandos: IR Iki 18 ryto; 1 IU 4
po plet. 8 Ikt R vakare.

Jeigu Nusidegi
Tai aprišk žaizda Ir uždėk

7Y.
/<*• iauu

nu-

loiaium
Iften
NuAaldo

Ir

greitai

užgydo.

a

