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Baigiasi Prancijos su Anglija

lo, šįmet didelės siaučiančios BSRLYNAS — BOLŠEVIKU
sausumos sunaikino javus dar
PROPAGANDOS LI&
neužaugusius.

TURKAI KRAUSTOSI IŠ

BIRŽŲ IŠKILMES

IpAS.

ANGOROS.
Ministerių priėmimas. Gele riai biržėmis ir tas vislus bu
Išpradžių. gyventojai
did
žinkelio atidarymas.
vo daroma taip nuoširdžiai,
žiais būriais kraustėsi iš pa Iš ten raštai siunčiami Ame
Konstantinopolis, liepos 25.
tap giliai, kad ižtikrųjų reiš
rikon per Meksiką.
liesti} bado ir epidemijų vie
Į Biržų iškilmes atvyko Mitų. Eina jie patys nežino kur. Berlynas, liepos 25. — Ber — Graikai gavę žinių, kad nistr. Pirmininkas A. Stulgin- kęs valdžios ii* gyventojų va
turkai nacionalistai apleidžia
lios vienumas.
Paskui, labiaus spaudžiami ba
skas,
einąs
susisiekimo
Minislynas skaitosi Rusijos sovietų savo sostinę Angorą, kuriai
do, jie atsisuks prieš bolševiBaigus Ministerių pirmi
terio pareigas, Dr. K. Grinius,
svarbiausias propagandos liz graikai grūmoja.
Vidaus Reikalų Minist. Skipi ninkui kalbėti, trys 5-6 metų
PRANCIJA SIUNČIA GIN senai buvo uždarytos, atnau- *us.
das. Nes iš ten propaganda
Graikų žiniomis, graikai vimergaitės įteikė jam gėlių
jinti darbai. Daugybė nedir
KLUS IR KARU0
Kas bus toliau.
radikaliais raitais platinama jS u frontu pažangiuoja. Tur- tis ir finansų Vice-min. Dob
puokštes.
Ministeris Pirm.
bančių žmonių šiandie turi
kevičius.
po
visą
Europfc
ir
Ameriką,
j
kai
vis
toliau
traukiasi.
Vi
MENE.
Niekas negali žinoti, kas ga
darbo.
Biržėnų delegacija statybos giliai sujudintas pabučiavo
Čia
Rusijos
Sovietų
agentai
noj
vietoj
turkai
mėginę
pul
Amunicija ir ginklai gami li Rusijoje įvykti, kuomet bus tam didelius biurus ir spaus-'ties kontratakom Bet graikų Bendrovės, stačiusios geležin kūdikius ir gėlėmis pasidalino
Anglija perspėja to nedaryti. nami su paskuba ir siunčia sugriauta bolševikų valdžia.
kelį, Yčas ir p. Šliupas, St. su draugais Ministeriais. Ir
'tuves. Turi specialiai išlavin- sukedenti,
Kai-kurie čia rusų tautos
Seimo narys Ruseckas ir Bir vėl džiaugsmingi sveikinimai
Paryžius, liepos 25. — Au- mi Lenkijai ir Rumunijai.
tus kurjerus. Biuruose dirba
Iš turkų nacionalistų pusės
žų miesto atstovai ministerius ir begalinis: "Valio."
Kai-kas v r a nuomonės, kad vadai tvirtina, kad po bolše parinktiniausi bolševizmo stul
gštosios Silezijos reikale krinepaduodama jokių žinių. Gal
pasitiko automobiliais jau už
zis pasiekė savo aukščiausią Pranei jai apeina ne viena Si vikų galo Rusijoje gali pakil- pai.
Apžiūrėję, s t o į Ministeriai,
tl
žinios
nepraleidžiamos.
Tik
toiaegnia chaosas ir žiaulaipsnį, kuomet Anglija for lezija. Lenkija prirengiama ap
Vokiečių vyriausybės agen- ; vieni graikai visas laikas skel 10 kilometrų nuo Biržų. Čia minios lydimi, nuvyko į mies
Šiandie ten
jau prasidėjo vartai, vainikai tą, kur turėjo būti mitingas.
maliai perspėjo Prane i ją ne siginti nuo galimos bolševi- resnis teroras.
tai
neva
tuos
bolševistinius
laimėjimus.
j
n
i
a
a
p
i
e
s
a
v
o
ir žmonių džiaugsmingi svei Čia galima sakyti, susirinko
siųsti karuomenės Augštojon jkų atakos. Galimas taipat dai- siaučia centralizuotas teroras. l u r < r a t s
Paskui
pakils
decentralizuota
*
*
«
P
^
.
o
j
a
,
dazua
kinimai. Klausučių kaime, kur visa skaitlinga Biržų visuome
Sirezijon. Anglija sako, joirįktas', kad prancūzai paruošia
daro
kratas,
skelbia
apie
su
vieškelis perkerta geležinkelį, nė: inteligentija, miestelėnai,
ten karuomenės siuntimas y- lenkus prieš Lietuvą,
kuri betvarkė tokia, kokios pasau
rastus dokumentus. Bet neap
lis
nematęs
ir
negirdėjęs.
Ministerių laukė garvežis ir ūkininkai, darbininkai.
ra internacionalis klausimas.'darbuojasi atgauti nuo lenku
Kal
turima
iš
to
geistinų
pasek
Čia
reiškiama
baimės,
kad
vainikais apipintas vagonas. bėjo Ministeriai, * kalbėjo ir
]r todėl Pranei ja pati viena Vilnių ir kitas teritorijas.
mių.
Čia pasitiko geležinkelio sto vietiniai atstovai.
Oficialė Prancija pripažįsta, tuomet Rusijoje gali pakilti
nieko negali darvti be vvriauiti bolševiku/ centrai.
kad amunicija ir ginklai siun baisus žydų "pogromai." Nes
Dublinas, liepos 25. — Par- ties inžinierius p. "Snarskis ir Biržėnai per prakalbas pa
sios tarybos leidimo.
bolševikų vadų tarpe šaindie
Be Berlyno Rusijos bolše vykęs iš Londono čia Airijos kiti prisidėjusieji prie staty judino ir vieną labai opų klau
Prancija tečiau į tai atsa čiami Lenkijai ir Rumunijai.
dauguma
yra
apsukrių
žydų.
vikų propagandos centrai gy- prezidentas de Valerą tuojaus mo.kė įsakymu maišalui Foch'ui Bet sako, tas daroma "apsisimą, seną gineą del apskri
Kai-kuriose Europos sosti vuoja dar Londone, Viennoj, sušaukė konferencijon visus
Traukiniu Ministeriai pri
paruošti kelionėn vieną pran) ginimo" tikslais.
ties centro: kur tur būti, ar
euzų diviziją su visais reika Stato Vokietijai reikalavimus. nėse iškalno tariamasi, kokią Pragoj, Romoj, Stockholme ir'airių vadus. Imta studijuoti važiavo netoli Biržų stoties,
Biržuose, ar Pasvaly. Mart.
naują rusų valdžią remti, kuo Gelsingforse.
Anglijos sąlygos.
kur buvo susirinkusi didžiau
lingais pagelbiniais skyriais.
Yčas kalbėdamas už Biržus
Prancija pareikalavo Vokie met bolševikai bus nušluoti.
Tose visose vietose veikia
"Mes turime 12,000 karei
Paskelbta, jog taika Angli- sia minia žmonių. .
argumentavo: **Jis esąs se
Čia skersai geležinkelį buvo
viu Augšt. Silezijoj ir juos tijos vyriausybės, idant pran
Kaip žinoma, Berlynas pa skaitlingi štabai. Jų tarpe y- jos su Airija pramatoma ir
niai sakęs valdžiai: atvažiuo
pastatyta arka ir ištempta tri
reikia apdrausti. Mūsų vii vi cūzų divizija per Vokietiją remia rusų reakcionierių ats ra laikraštininkų, militarinių kaipir užtikrinta.
kite ir apžiūrėkite Biržus ir
spalvė
juosta.
Po
trumpų
pa
zija išvažiuos, kaip ankščiau liuosai butų praleista Silezi- tovus. Anglija stovi už Keren ekspertų ir kitų. Jų vienas ir
Tik vienas vargas su UlstePasvalį, ir bus aišku, kad ap
jon.
sveikinimo
žodžių
Ministeris
buvo į šaky ta.''
skyo valdžią. Lenkai su pran tas pat tikslas: vesti sistema- r i 0 provincija, kurios vadai
skritis turi būti Biržuose. O
Vokietijos
vyriausybė
nesu
Pirmininkas
perkirpo
juostą
ir
Tai kitas Paryžiaus atsakveuzais palaiko gen. Savinko tinę radikalę propagandą dar-'nenori pasiduoti Airijos did
kadangi dabar vyriausybės at
tinka
su
tuo
reikalavimu.
Vo
paskelbė,
kad
geležinkelis
ati
mas Londonui.
vo grupę.
bininkų tarpe. Ir juos orga- žiumai.
stovai atsilankė į Birjus, tai
4
darytas.
•
Sujuravo
minia
ir
kiečiai
sako,
prancūzų
reika
'Dabar aišku, kad Pranci
tegul atsilanko ir į PatyąlįJ'
Bet Prancijos vyriausybė Ii nizuoti ir ruošti pasaulio re
ilgai ir toli skambėjo džiaug
lavimas
negali
but
pildomas.
voliucijai.
jos su Anglija vienybė su
gšiol nieko, oficialiai neparei
NŲSIŽUDt BUVĘS MINIS smingas: Valio!
Mitingui pasibaigus Minis
iro,"-saka aukštieji įlipta*** Tas reikalavimas turi but pa
škia.
•*•
TERIS.
Visa eilė kurjerų.
remtas
visų
Sąjungininkų.
Paskui iki Biržų stoties teriai lankė miesto dalis ir se
tai.
Kitaip Vokietija nesutiks pra
traukimui pamažu slenkant, ną pilį.
Kas savaitė
per Berlyną
VOKIEČIAI PAGELBON
Berlynas, liepos 25. — Bu
Prancija siunčia ginklus.
Paskui, biržėnai k U l l w lydėjo jį visa minia, o stoty
leisti per savo teritorijas pran
pravažiuoja visa eilė bolševi
RUSIJAI.
vęs Bavarijos geležinkelių milaukė dar didesnė žmonių mi šiams ruimingoj teatro salėj
stinių kurjerų iš visų Europos
Vietos laikraščiai pastebi, euzų karuomenės.
nisteris Frauendorfer pasidarė
nia. Vėliavos, vainikai, gir iškilmingus pietus, kttriuo§e
Taigi, prancūzams prisieis
dalių. Vieni ..iš jų susilaiko
kad Prancijos amunicijos ir
galą. Jis buvo kaltinamas ko
Berlynas, liepos 25. — Vo
liandos, gėlės, triukšmingi va dalyvavo ir Žemaičių Vysku-Berlyne, kiti su raportais ke
ginklų dirbtuvėse, kurios ne- susiremti ir- su vokiečiais.
kių tai senovės pinigų dirbi
kietijos Raudonasis Kryžius
lio nusipynė į vieną džiaugs pas Karevičius ir kiti yieti
liauja tiesiog Maskvon. Tenai
me.
stoja pagelbon badaujančiai ir
mingą simfoniją, į vieną niai ir sv/etimį svečiai.
jie gauna instrukcijų ir vėl
epidemijų paliestai ^Rusijai.
džiaugsmo aidiją,
Biržėnai
Po vakarienei buvo koneerleidžiasi kelionėn.
Raudonojo Kryžiaus valdy
*
Bolševikų pamfletai
čia kiantieji garlaiviai į Meksiką, sveikino Ministerius,. Ministe tas.
ba paskyrė komitetus organi
SS
spauzdinami
įvairiausiomis Centralę ir Pietų Ameriką iš
=s=ea=
zuoti pašelpos darbą.
sovietų DAUG VISOKIŲ KALBŲ (NEŽINIA KADA BUft 1TOOkalbomis ir daugybėje. Spau veža tonas visokių
Vokietija
negali
Rusijon
pa
propagandos raštų. Iš tų raš
VISŲ PAKRAIPŲ RUSAI PRAMATOMA, BADAS SU
zdinami ir angliškai.
APIE GUBERNATORIŲ.
SPRENDIS.
siųsti maisto. Bet pasiųs vai
tų daugybė patenka ir į Suv.
JUNGIASI.
GRIAUS BOLŠEVIKŲ
Tonos raštų į Ameriką.
stų ir visokių reikalingų me
Valstijas. Tenai sovietų raš
VALDŽIĄ.
Teisėjas Landis.vis dar taiNiekas negali pasakyti, ar
dgalių daiktų.
tai
pasiunčiami
iš
Meksikos.
Iš
Vokietijos
uostų
išplauŠauksis Amerikos pagelbos.
Illinois gubernatorius yra kai-1 ko namų statymo kontraktoĮ Rusiją ekspedicijon jau į|Rusai- pabėgėliai tame mato
tas ar nekaltas visuomenės pi- rius su amatninkų unijomis,
sirašė "daugybė vokiečių gy
Ryga, liepos 25. — Anot |
vilties. •
dytojų. Tai vis savanoriai.
THINGS THAT NEVER HAPPEN nigų eikvojime. Tai gali pa- (Jis perkratiftėja jų padarytus
Rosta agentūros, priešbolševi-j
sakyti tik prisiekusiųjų teisė- kontraktus ir atranda visok«j
stiniai elementai
sovietinėj j Paryžius, liepos 24. - Įvaijų teismas.
neaiškumų, visokių priešginyRusijoj vienijasi su bolševi-1 n()S ? Europos sostinėse gyve- SENATAS PRIĖMĖ MOTI
Tečiaus faktas, kad grand »WfOBtTTtft
LCAVE. 1H1S, lQOH\i
NYSTĖS BILIŲ.
kais kovoti prieš badą ir epi-1 nantieji rusai pabėgėliai šianOUT51DE TriE. 6E^TIX.NANS DOOft
jury gubernatorių apkaltino ir
Pereitą šeštadienį jis su ademijas. Rosta agentūra, tai d i e t u r i daugiau vilties, kaip
efCAUSEL IP | CARRV 47 INSIC
Sangamon apskričio augštes- biejų pusių atstovais turėjo
Washington,
liepos 25. —
H O . L SVJRCLY
t>\V£
MC flFTY
oficialis bolševikų biuras.
k»omet-nors seniau, kad Rusiniojo teismo klerkas išdavė še-)konferenciją.
Žada dar ir
Cfcrns
/\ND
•—
r*
Senatas 63 balsais prieš 7 pri
r
;jos
bolševikų
valdžiai
bus
pa
Maskvos sovietų biuruose to
rifui warantą areštuoti su ki šiandie konferuoti. Ir nežinia,
THAT YfOULO
ėmė
Sheppard
—
Towner
mo
darytas
galas.
Jai
galą
pada
mis dienomis turės susirinki
tfl&ARKASS
tais gubernatorių. Taipat fa kada jis galės paskfelbtį savo
tinystės
bilių,
kad
palengvinti
rys
plintąs
po
visą
Rusiją
bamą bolševikų valdžios virši das ir visokios* epidemijos.
ktas, kad teismas negali areš galutiną nuosprendį užmokės;
šaly
padėjimą,
del
kurio
kas
ninkai ir komisarai su kitų
Valstiečiai su darbininkais, metai miršta 23,000 moterų ir
tuoti • gubernatoriaus, kaipo nio klausime.
rusu partini vadais. Kai-kurie
Tuo tarpu to jo arbitraciji, * \7 . \ . . .
. »
i prispausti bado, imsis pasku- 250,000 kūdikių.
vyriausios valstijos egzekutir
bolsevikai tvirtina, jog gel-f. ,
.
> . v ^w
vės (vykdomosios) valdžios nie nusprendimo laukia visi,
To sumanymo pradžiai vals
, . , . „ . .
,
. jtinių priemonų pnes bolsevrzkaip darbininkai, taip plačioji
gaivos.
tijos turi duoti $1,450,000. Tuo
l
beti Rusija
vra svarbesnis;
'. ..
\*
visusir vargus
ir nelaimes
ant fondu bus šelpiamos nėščios
Nors išpradžių generalis visuomenė.
.
..
.
v
,.,.
•
•
-.-i
•
imą
u
panaikins.
Nes
tuos
nimus.
pažymi Rosta
n- /
daiktas Taip
uz politinius
jsitiki, .
Rusijos užleido Leninas su sa neturtingos moteriškės, bus
valstijos prokuroras pasidžiau
Ties 91 gatve ant Baltimogentura.
vo gaujomis. Tai žiauriausieji nusamdomi gydytojai ir tt.
gė, kad jis įvarysiąs guberna re & Ohio geležinkelio trauki
Rusijos gerovės komisaras
Maskvos diktatoriai.
torių ožio ragan, bet pasiro nis sudaužė skersai kelio va
Bilius induotas žemesniems
Kishkin, kalbėdamas apie to
dė, kad gubernatorius savo žiavusį automobilių. 5 žmonės
kongreso rumamšSv
Sovietai kalti.
susirinkimo iniciatorius, pa
rankose turi valstijos karuo- žuvo.
reiškė, jog bolševikų valdžiai &mnfi leninis badas Rusijoje
menę.
gvarantuoja visiems elemen siaučia del įvairių priežasčių, TIK TRYS STOVYKLOS
ORAS. — Šiandie išdalies
BUS PALIKTOS.
Pagaliaus
gubernatorius,
tams laisvai veikti
Rusijos sako čia gyvenęs Grigorii Apasiremdamas jam konstituci apsiniaukę; nepastovus oras.
gelbėjime.
leksinsky, socialistas. Seniau
Washington, liepos 25. —
jos duotomis teisėmis, anot ju
Jis dar sako, kad tas susi kiekvienas rusų valsčius tu Karo sekretorius Weeks pas
ristų tvirtinimo, gali pats sa
rinkimas paskelbs karštą atsi rėjo pasidėjęs javų atsargon kelbė, kad vyriausybė panai
v e paliuosuoti, jei ir butų are
liepimą į Europą ir į Ameriką bendriems reikalams.
Svetimų šalių pinigų vertė
kins visas karo metu įsteigtas
štuotas.
duoti pagelbos Rusijai.
Bolševikų valdžia tas javų lavinti kareiviams stovyklas,
Tai bent politikierių kova! inainant nemažiau$ 25,000 lįeįpos 23 buvo tokia pagal Meratsargas valsčiuose panaikino išėmus tris.
Tai republikonai.
CopyngM, Inter-natl Cartoon Co., N. Y,
chants Loan and Trust Co.:
SENAT. FRANCE KĖLIAU savo rekvizicijomis. Toliau,
JA RYGON.
valstiečiai bijodami nuolatinių
APIE 600 SUIMTA.
Seda. Vietos mokykloje bu Anglijos sterlingų svarui .. 3.58
NEKU0MET TAIP N E R A .
rekvizicijų, mažiau laukų ap
vo suruoštas vaikų vakarėlis. Prancijos šimtui frankų r 7.73
Tas Žmogus nešdamas trepais augštyn sunkią skrynią sa Vaidino "Betliejus" ir "Jo Italijos Šimtui lirų
4.48
Ryga, liepos 25. — Iš Mas sėjo. Pagaliau, suirus transBelgradas, liepos 25. — Čia
li
kvos pranešta, kad senatorius portacijos
sistemai, *į rei nužudžius vidujinių reikalų ko: Geriau tą skrynią aš paliksiu pas to pono kambario du nukas melagis", deklemavo Vokietijos šimtui; markių 1.31
France tomis dienomis aplei kalingas vietas negali but pri ministerį, apie 600 komunistų ris. Nes jei aš ją inešiu vidun, esu įsitikinęs, jis man duos 50 eiles ir dainavo. Žmonių buvo Lietuvos šimtai auksinų
1.31
džia Rusiją. Atvyksta Rygon. statomi javai iš kitur. Ant ga- radikalų suimta.
centų ir tuomi padarys man daug nesmagumo."
Lenkijos šimtai markių
.06
labai daug.

Vienybe

Prancūzams Meilesni Lenkai už Anglus

PRAMATOMA ANGLIJOS
SU AIRIJA.

Visi Rusų Elementai Jungiasi
Gelbėti Rusiją
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LENKU INFORMACIJOS" GELBĖKIME NAŠLAIČIUS.

"DRAUGAS"

Kas nežino kiek pasišventi-144-th ir So. Fairfield Ave^
Varsa vos lenkai begalo įdo
Esn* kasdien* išskyra* nedėldienius.
miai informuojami apie Vilni mo, kiek energijos įdeda Ame- Chicago, EI. Labdarybės Cen
PRENUMERATOS KAUTA:
rikos Lietuviai Katalikų Lab tras rengia gegužyne (pikni
jos gyventojų nusistatymą.
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
stiprinti ką) su išlatimėjimais. Va kiek
Anot žinių, nesenai Varša- daringai * Sąjungai
Melams
«r.. ; .«. ....s M.OT
4.00
Pusei Metų »»*_»•»
von nuvyko lenkas "Činaunin- Bet kiek jiems tenka nukęsti, vienam gailestingumo neprara•VT.
VAL8T.
kas" iš Vilniaus, pan F . Racz- visokių apkalbų, apšnekėjimų, dusiam gera proga ištiesti ran
Metams
S.00
Pusei Metų . . . r . .
kowski. Štai kokių "informa visokių šnaivimų, tai sunku ką ir suteikti pagelbos našlai
Prenumerata mokasl įSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos cijų" jis davė Varšavai apie butų čia surašyti.
čiams.
1
M nuo Naujų Metų. Norint permai
Labdaringos sąjungos dar
Bet mūsų Labdarybės dar
nyti adresą Ttsada reikia prisiųsti ir miestą Vilnių ir jo sritį:
senas adresas. Pinigai geriausia sių
"Vilniaus srities gyventojai buotojai nors kartais ir nusi buotojai nors dirba nenuilstan
sti išperkant terasoje ar eiprese "MoDey
Order" arba Įdedant pinigus i apimti baimės gavę žinių iš skundžia bet atminę kad toki čiai, bet dar daugiaus reikėtų
registruota laišką.
Genevos, kur Tautų Sąjungos naudingą ir šventą darbą dirbą visuomenei juos remti.,
" D R A U G A S " PUBL. C 0 .
taryba diskusuoja apie Vilni šelpdami našlaičius perdaug
Pereitais metais vienas mok
2334 S. Oakley A ve., Chicago. jos likimą.
nenusigąsta. J ų dvasia yra sleivis kaip pradėjo kuopa?
TeL Roosevelt 7791
"Sąjungos taryba iš Vilni aukštai pakilusi prie obalsio: tverti, tai jos kaip baravykai
uiitiirfiifiimHinimttititimiiittimtittiiii jos nori padaryti lenkišką mylėk savo artimą kaipo pat- po lietaus dygo. Kum. prof.
Lietuvos kantoną. Ta žinia sai save.
Pr. Bučio dėka kurio pastan
kaip Vilniuje, taip visoj " v i 
Labdaringos sąjungos rėmė gomis taipgi kelios kuopos li
d u r i n ė j " Lietuvoj sukėlė ne jai aiškiai mato kad mūsų ko sutvertos. Tik nežinia kopaprasto įspūdžio. Nes visi gy našlaieių skaičius kasdien di- f*1 J™ »* v i s u r J y « i a i &™0ventojai tokių kalbų nė girdė dinasi svetimtaučių prieglau ja. Man rodos, reikėtų dau
ti nenori. Jie reikalauja, idant dose ir žųsta svetimtaučiu giaus agitacijos.
Europos diplomatai yra vie Vilniaus sritis su miestu Vil
Bet kaip ten butų mums
prieglaudose. Jie pakliuvę sve
nodos nuomonės. Jie pramato, nium butų pilnai prijungta timtaučių prieglaudon ne vien Labdaringos Sąjungos darbuo
kad šaukiamoji Washingtonan prie Lenkijos.
tik tautai tirpsta, bet dar pa tojams reiktų imti pavyzdį iŠ
konferencija tai pragaištis Tau
šio Vienuolio.
" J e i kalbama apie Lenkijos lieka mūsų tautos priešai.
tu Sąjungai. Sako, prezidentas su Lietuva federaciją, visi
Vienuolija steigė našlaičių
Kaip butų gera kad pas mųs
Hardingas tuo būdu yra sugal Vilniaus gyventojai kaip vie
prieglaudą. Tuo tikslu vienuo
įsigyventų Šveicarų įprotys.
vojęs paskubinti mirtį tai Są- nas su tuo sutinka. Bet nie
Kai rinko aukas.
Šveicarijoj
kiekvienas
darbi
jungai. Kuomet Waskingtone kuomet nesutiks lenkiško Vil
Vieną kartą vienuolis aukas
ninkas
žmogus
moka'
vieną
įvyks konferencija, nėra abe niaus atiduoti Lietuvai."
berinkdamas užėjo į viena
centą
į
savaitę
našlaičių
palai
jonės, bus steigiama kokia
Taip Zeligowskio aukštieji
trobą kur rado tris ponaičius
kymui.
Centas
išrodo
labai
ma
nors nauja pasaulio valstybių valdininkai informuoja Varšakortomis belosiančius. Kada
ža
jiems
duoklė,
bet
per
dau
organizacija. Ta organizacija vą ir lenkų visuomenę apie Vii
jie pabaigė lošti ir ėjo oran,
guma
žmonių
po
centą
pasida
užims Tautų Sąjungos vietą. niaus gyventojų nusistatymą.
vienas jų buvo prasikortavęs.
ro
didelė
pinigų
suma,
už
ku
Todėl nenuostabu, jei šiandie Varšava gavusi tokių 'infor
Tada tik vienuolis išdrįso ir
rią
Šveicarijos
našlaičiai
yra
ofieialė Prancija jau jma prie macijų" negali atsidžiaugti ir
priėjęs užklausė: — Ar tamistinkamai
užlaikomi.
šintis Tautų Sąjungai ir jos Zeligowskiui siunčia pasveiki
tos negalėtumėt paaukoti ke
Mes-gi
dar
tokio
įpročio
ne
darbams. Prancija numano, nimų ir*tas "informacijas"
lių skatikų našlalčams?
turime.
Bet
kaip
butų
gražu
kad, Sąjungos gyvenimo die skleidžia po pasaulį.
Kadangi vienas jau buvo
kad
ir
pas
mųs
toks
įprotys
nos trumpos.
Bet tos "informacijos" apie
prasikortavęs ir labai supykęs
ri
tu
Ni k s ne ali
* a
«
^ M * smogė vienuoliui veidan, tas
Tečiaus panaikinti Tautų Są Vilniaus gvventojų nusistaty ĮP *y kad mes
^ t u v i a i negailestm- vos nesukniubo.
jungą nėra menkniekis. Yra mą yra tikri melai. Nes Viipavojaus Europai. Europos niaus gyventojai ištikrųjų yra gi; iš senų senovės mes lietu
Vienuolis vieton pykti ir keviai
esame
žinomi
kaipo
vai
valstybės labai nor pasiprie nusistatę ne prieš Lietuvą,, bet
hoti tą niekšą atsiliepė: — Tą
šinga
ir
gailestinga
tauta.
Tik
ką davei tai man, bet dabar
šinti Amerikos planams. Deja, prieš Lenkiją, kuri galvatrūk
pakliuvę
svetiman
jungan,
mes
ką-gi išbadėj usiems našlai
X Europa be Amerikos negali ap- čiais eina bankruto bedugnėn.
nustojome
vienos
iš
svarbiau
čiams duosit
- sieiti. J i labai reikalinga vi Lenkija neturi duonos, neturi
sių
krikščionybės
žymių.
suose Europos bendruose dar tinkamų pinigų, gi skolos bai
Šių pasišventimo žodžių už
Nors pas mus labdarybės gautas mušeika verkdamas at
buose. Antraip vertus, panai gia ją niužginti. Varšavos val
kinti Sąjungą, tai dalinai pa- džia nuo gyventoji^ baigia plė darbas nėra taip sutvarkytas siprašė vienuolio, o kitu du jo
kaip pas svetimtaučius, bet tai 'sėbru geroką pinigų sumą išlokrikdyti, atmesti Versailleso šti paskutinį jų rūbą.
* sutartį. Tuomet nebelieka vals Tai žino Vilniaus gyvento dar nereiškia kad mes turime j į paaukojo našlaičių prietybėms kitokio išėjimo, kaip jai. Ir tai žinodami ar-gi jie išsižadėti savo našlaičių ir pa [glaudai.
.
norės
prisirašyti
prie
tokios
stumėti į svetimtaučių bangas. I Geras mums, Labdaringos
tik šaukti antrąją taikos kon
Sąjungos darbuotojams, remėferenciją ir daryti kitą su ta r bankrutijančios šalies f Jeigu Ne ir ne!
ir yra panašių norų, kaip RačNors mųs našlaičių šelpimo ^jams pamokymas. Mils pašietį su Vokietija.
kowskis sako, tai nebent Želi darbas dar nėra tobulas, bet pia, įtarinėja, bet antausių
Toki apsireiškimai Europai
gowskio armijos pakalikų-en- mes galime paduoti jiems pa nieks neskaldo. Dėlto viską
labai negeistini. I r niekas
dekų, bet ne plačios Vilnijos gelbos ranką kitokiu būdu.
užmiršdami petys į petį stokišiandie negali pasakyti; kokiu
srities liaudies, kuri ne kartą
Štai, sekmadieny, Rugpjūčio me labdarybės, darban. J a u
perversmių galime susilaukti,
protestavo prieš daromas jai 28 d. 1921 N. Pr. Panelės Šven- aušta mitsų našlaičių dienelė,
iš sušaukiamos AVasliingtonan
lenkbemių skriaudas.
čiansios parapijos darže ant Gal greit galėsi pasidžiaugti
konferencijos.

VERSAILLESO SUTARČIAI
PAVOJUS.

M

Kiek žinoma, Suv. Valstijos
yra atsisakusios turėti ką-nor<
- bendra su Tautą Sąjunga. Są
jungos sekretoriatas
visais
klausimais ir reikalais visuo
met siunčia laiškus ir Ameri
i.
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visi prieglaudos įnamiai —
našlaičiai, o ir mes su jais di
dziuosimės juos išgelbėję. Vi
si, net svetimtaučiai besivadi
nėdami bulvarais gėrėsis lie
tuvių prieglauda, mūsų tautą
daugiaus vertins. Tik drąsiai,
|neatidėliodami varykime įpu
sėjusį labdarybės šventą dar
bą!
Labdarys.

BE "RAUDONUMO."
Tolimuose Siberijos Rytuose
gyvuoja nauja respublika. Ji
šiandie vadinasi Tolimų Rytų
respublika. Jos sostinė skaito
si Vladivostokas* Kadangi šitą
miestą okupuoja japonai, res
publikos valdžia laikinai apsigyveno mieste Čita.
Nėra paslapties, kaip ta
respublika atsirado.
Kuomet anais metais Mask
vos .bolševikai nužudė admi
role Kolčaką ir pakėlė prajo
vus Tolimuose Rytuose, są
jungininkai ten pasiuntė savo
kariuomenės buriuą.
Maskvos bolševikams buvo
neparanku ir pavojinga ka
riauti su sąjungininkų armi
ja. Taigi tuose Rytuose sugal
vota įsteigti neva atskirą res
publiką. Bolševikų šulai tvir
tino, kad ta respublika bu.s
buferinė valstybė tarpe Sovie
tų Rusijos ir Japonijos.
Tolimų Rytų respublika įs
teigta ir paskelbta, kaip Ry
tai bus numalšinti ir sutvar
kyti, tuomet ta respublika tu
rės susilieti su Sovietų Rusi
s*

ja.
Nesenai tai respublikai pa
kilo pavojus iš Vladivostoko,
kuomet tą miestą užėmė priešbolševistinė rusų srovė. Tuo
met Čitos valdžia ėmė šaukties Maskvos bolševikų pagelbos.
Buvo pranešta, kad ta
respublika pagaliau atsidavė
visiškon Maskvos
valdžios
globon.
Vieno angliško laikraščio
korespondentas iš Čitos pra
neša, kad Tolimų Rytų respu
blikos valdžia nesanti " r a u
dona", ty. nebolševistinė, ir
nieko bendra neturinti su
Maskva.
Nereikia ilgų išvadžiojimų,
kad supratus, ^"kokiais tikslais
Tolimų Rytų koresp. bolševi
kų valdžią mėgina nudažyti

•

kurs žudo beginklę auką. Pastarasis visuomet skaitomas žmog
žudys ir kartuvių verta*.
— Ačiū u i meilią aliuziją. Gal but kad aš kurią nors die
ną pateksiu ąrit kartuvių, bet ir paties sąžinė negryna... Su
diev!

/Š FRANCU KALBOS SULIETUVINO
Draugo

•
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Romanas.

kos vyriausybei, kuomet sinuJUODSNUKIS.
čia kitoms valstybėms. Tečiau
iš Amerikos negauna jokio a t
(Tęsinys).
sakymo.
— Tamista įtarinėji mano sociales idėjas ir mano politi
Amerikos konsulas Genevo
nius įsitikinimus!
je (Šveicarija) sako, jog A
t
merika su Tautą Sąjunga ne
— Taigi taip. Jeigu manai, kad aš aukso svoriu skaitau
turi jokių santikių ir todėl visus tamistos pažadėjimus.
y
negali laukti atsakymų.
Antru kart, Ralys prišoko grasindamas.
Tautų Sąjungos
komisija
— Eik lauk, gana man tavo pliauškimų.
turi sesijas Paryžiuje. Svarst(
— Ir pyksti neišklausęs mano išrodymų.
nusiginklavimo klausimus. To.k
— Žinoma.
komisijos pirmininkas Vivian
— Tamista beveliji kovoti su laikraštininkais, kaip daug
jau skelbia, kad komisija save
darbais daug kuo pasitarnau kartų kovojai, rinkimų metu. Ir buvo vienas k t r į būtumei flti*
sianti busimai Washington( šovęs. Tamistos padoraus žmogaus sąžinė yra rami T Oi tame
atvejuje būtumei praliejęs savo artimo kraują.
konferencijai.
Jurgis Ralys į tokį klau5«ną susimąstė, Kiekad jis Jo
Reiškia, pati Sąjunga nujau
čia neilgą savo gyvenimėlį nelaukė. Irvikovos atsimininimas, kur jis svajojo kaip-galeTaigi, prieš mirsiant nori dai siąs panardyti kulką vieno publicisto širdin, jam buvo be
kai-kam pasitarnauti.
galo sunkus. Jis vis tik susigriebė.
Vargas Europai, kad jį įlin
— Dvikova yra garbinga ir lygiomis teisėmis priemonė,
do Amerikos kišeniun ir b« teisinosi. Taine nieko panašaus nėra \su žmog&tidysle.
Amerikos negali išsiristi.
— Atsiprašau, labai daug panašumo yra* I r jeigu tamistai
sąžinė* neišmėtinija, tai vien dėlto kad* sau tinkamą kalbtT
Francų minios apleidžia Suv vartoji. Beto jųs buržujai už viską lengvai sau dovanojate.
Valstijas. Kas ypatinga, kai
Xukauti žmogų už straipsnelį, uz žodžių saują tai garbinga.
griežta svaiginamų
gerinu
Ar dvikova neturi tų pačių jausmų ką ir žmogžudystė vagysprohibicŲa stumia juos tėvv
nėn. Jie nepakenčia tokios ver tė?...

Neteko advokatui jo išmesti pro duris, jis pats pasišalino.
— Niekšasf raudonavo Jurgis vienų vienas pasilikęs.
Tas išsireiškimas kilo iš pat širdies gelmių, bet įvykusieji
ginčai sunkiai slėgė Jurgį.
Ralys svarstė visus jam daromus priekaištus, juos nagri
nėjo. Perdėta, išpusta gerokai, bei ir neginčijamos tiesos juose
buvo.
I r kaip tas niekšas galėjo įspėti *visas jo r širdies opas! Ir
kas jam pasakė apie jo nesutikimus su tėvu, kurių atsiminimas
diegte-diegė jo sielą. Ar vėl apie dvikovą... Jurgis Ralys kaip
pažeistas liūtas kentėjo!....
Diena ėjo vakarop. Juodsnukio vizitą buvo paskutinė. Ne
galėdamas tvertis darbo f advokatas išėip oran ir patraukė į
Kemuno pakrantes. J i s norėjo užsimiršti savo sielvartus, rupes
nius, salinės"išmetinėjimus... nes reikia prisipažinti jis jų
turėjo.
Greit juos nutraukė. Ar neužteko jam prisiminti Rožės
siluetą, kad taika ir ramybė užviešpatautų?
•

*

•
i

DU PKHSŠU.

H

Mąstyti apie Rožė, to jam užteko. Nuo pinuos dienos,
kuomet ją nusiminusią matė prie upelio, jos paveikslas šalino
visua rupesnius ir sielvartus.

Ta virpantis moteris kuri jam dėkojo už išgelbėtą sūnelį,
jos užuojautos sklidinas žvilgesys kame gali išskaityti jos mo
tiniškos širdies jautrumą, jos jis negalėjo užmiršti. Jos tuomet
pabėgo, nes nesijautė verias esįts. Jis nenorėjo Jai pasisakyti
savo pavardės^ kada jis slapta ėjo į tėvo namus norėdamas su
žinoti apie senio Ralio sveikatą. Ir manydamas kad gal niekuo
— Ar dvikova yra prietarų padaras ar ne, visi tečiaus met jos nemanys, keikė visus kurie jį atitolintų nuo jos: savo
gijos ir ieško laisvės šalia vy
uuogyno.
daro skirtumą tarp to lfurs plauna kraujuose sųieižtą ir to, politinę karjerą, savo prakalbas jos idėjoms*svetimas. Smerkė
•

Pii

;S^!ėpti

tos

valdžios

i

VAŽlU0JANCHĮĮLIETUV4

Arčil
ta. Gej
dels pi
ranku/

Ta reapafelika taip netnrtin L I A U S I Ą S RŪPESTIS.
ga, k&a be svetimos pagelbo.s
negali gyvuoti. Maskva nega„
. , .
., ,
Dau
var
rl8i eJ
Ii gelbėti, nes pati nieko ftetn- '
«
«° P
. ^ # *
ko1
ŽB,0 ns
ri. Kuomet jos valdžios rau- *
S
*fi"2Rįl
T
donumas pridengiamas, tiki- k e l i ( m « Lietuvon. Užbaigt cia
relkalw
masi iš svetur sulaukti pagri- A m c r i k ° J
ivair?s
>
gauti
pasportas,
paliudijimas
bos.
Tos pagelbos tektų ir
apie užmokėtus taxus, išsirink
Maskvai. '
ti laivakortė — visa tai pada
Bet kad ta valdžia raudo
ro daug rūpesčio.
na, geriausia gali paliudyti
Bet didžiausias, be abejo,
jos pačios sustatyta konstitu
rūpestis tai su pinigais. Kaip
cija. Ten aiškiai pasakyta,
su jais p a d a r y t i ! — Žmonės
kad visi religijiniai aktai ne
daro visaip.
leistini viešose vietose ir įs
Vieni vežasi Amerikos dolietaigose. Kaip viešose, taip
rius su savim, gerai juos pas
privatinėse mokyklose drau
džiamas religijos mokinimas. lėpę.
Kiti bijodami vagių ar ne
Taigi Tolimų Rytų respub
likos valdžia yra daugiau ne laimingų atsitikimų išsimaino
j auksinus
gu raudona. J i yra pagonis- dolierius
. Uetnyą
^ irk asiunčia
v t m g
d nu.
ka. Gi pagoniškumas yra svar-, a ž į
^ į ^
tįg t ū o i a u s
blausioji bolševistmio socia-1 „IAJ-V.
••
v .gaierų.
lizmo žyme.
Treti palieka savo pinigus
Maskvos bolševikų komisą Amerikos bankuose, kad pas
rai apsikaišę raudonomis žyai- k u i g a i ė t Ų s a u pareikalauti,
gždėmis. Gi Rytų respublikos kada tik jų prireiks.
komisarai raudonais drakono
Kuris būdas y r a geriausias,
ženklais. Vieni nori impresiją sunku pasakyti. Čia reikia pa
padaryti Vakaruose, kiti—Ry likti kiekvienam liufcsą pasi
tuose.
rinkimą: tedaro, kaip jam at
Jei tas korespondentas tos rodo geriau, k a d paskui kitų
respublikos pagonišką valdžia nekaltintų "def blogo patari
karakterizuoja kaipo neraudo mo n
ną, verčiau jis imtų tvirtinti, Kas nori siųsti auksinus pirm
kad vakaruose saulė teka, gi važiuosiant į Lietuvą, lengvai
rytuose leidžiasi. Tai bent bu ir patogiai gali tai atlikti
tų jau aišku, ko norima at- Draugo Pinigų Siuntimo Skysiekti.
nuje.
Persiuntimas greitas i r gvaDEBESĖLIUI.
rantuotas.
Norėdami žinoti iš anksBaltas, tyras debesėli,
to kiek bus
auksinų
už
Greitas, lengvas lakunėli,
Jūsų pinigus, klauskite infor
Kur tu plauksi?
macijų adresuodami šitaip:
Ko tu vienas bekraštinėj
Draugas Publ. Co.
Toj padangėje žydrinėj
2334 So. Oakley Avenue
Besulauksi ?
^ >
t
Chicago, TU.
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— Per padangės žydrio plotą,
Kur jura gili miglota,
Aš keliausiu.
Ten tik prie brangios gimtinės
Juros motinos krutinės
Prisiglausiu. —
*
*

*

Sveika ir normaliai išaugusi
tauta, kurioje visį snailvega
tautinius reikalus gelbėti, vjsi
jos piliečiai turi savo teisių, bet
turi ir pareigų. Kaikurios sro
vės (bolševikai-socialistai) kal
ba apie diktatūrą ir prievartą,
bet neužsimena apie sąžines
auklėjimą. Ar galima laukti
taikos, ramybės? -

Tai ir mano, debesėli,
Juodą mintį rūpestėlį
Nuplukdinki
I r į giliąją jūružę,
-Lacoudre.
K u r vien bangos šniokščia ūžia
Paskandinki.
rt
v
Putinas. PLATINKITE "DRAUGĄ.

ryšių sutraukymą su tėvu, dėlei ko jis taip sunkiai kentė. J i s
smerkė savo pasisekimą Seime, gį ypatingai savo tikybos išsi
žadėjimą kuria jis skyrėsi nuo Rožės.
Nuo pat pirmojo susitikiiiK), ten prie upelio kur jos mažių
tėlis Jonelis skendo^ J u r g i s Ralys pastebėjo kad jauna moteris
yra tikinti ir dievobaiminga. I r dėlto gal jis visupirma nepasa
kė savo pavardės, spruko į šalį.
Jis kurs visuomet drįso prisipažinti laisvas nuo tikybos
prietarų, pasijuto Rožės akyvaizdoje skurdus ir liūdnas. Nie
ko jam nebejiko, kaip išsižadėjus visų svajonėlių grįžti Kau
nan ir užsimiršus viską pulti į judrųjį politikos lauką.
Jis buvo pas save, kaip Rožė atėjo. Jos netikėtas apsilan
kymas Jurgį kaip štabas ištiko. Paskui pasikeitę keliais klau
simais juodu atsiskyrė, o gal daugiaus ir nesimatys.
Ar jis turėtų jos ieškoti?
Jis klausinėjo savęs su didesne nerimastimi, negu tas žmo
gus galįs nusikrėsti "tikybos jungą", tas žodžio viešpats, tas
minių pavergėjęs, buvo taip nepasirįžtąs. Visą savo gyvenimą
jis svyravo tarp įvairių profesijų, filozofinių sistemų ir dabar
jis nesirįžo.
Aišku, jis turėjo užtektinai inteligencijos ir išminties kuri
jam liepė ramiai namie sėdėti. Kokia pagalios iš naujo pasi
matymo naudą! J i ne nejauna mergaitė savo vyro globoje,
kuri gali pasiduoti vyro idėjoms. Ne, Ro&ė sąmoninga
krikščionė, pažįstanti gyvenimą nekeis savo idėjų*
Taigi dvejopas, gali būti susilikimas: arba Rožė jį atstums
to greičiausiai galima laukti, arba ją nugalės.
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Vieimme ir kitame atsitikime j i s matė kovą, kentėjimus,

keblumus.
Pažeistos puikybės kančiom, jeigu jis prašydamas jos rau
kos bus atstumtas.
Kančia taipat, mažiaus tiesioginė, jeigu ji sutiks būti io
gyvenimo draugė.
Paskutiniame atvejuje jis matė, kad apsivedęs, jis tikybos
priešas su uolia, dievobaiminga krikščione, stato pavojun abiom laimę.
'
(Bus daugiau).
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P i r m a d i e n i , Liepos 25, 1921
M

Į LIETUVĄ
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo.

^REDfTAKtlNE
Išplaakiev kas savaite
Pier 58-62 North River, New York
Ck>tlilaiul) Tiesiai į Danzigą (Liepo 30
Samland) Tiesiai i Danzigą (Rūgs. 1
Tik 3-čia klesa
Kinlaiul)
New York
Zeeiand)
į
Kroonland)
Antwe*p'a
Lauland)

^

(Liepos 23
(Rugp. 6
(Rugp. 13
(Rugp. 20

AMERICAN LINE

Mongolia)
CJew York
(Liepos 28
Minnekahda
i
(Rugp. 11
MaiU'huria)
Hamburg
(Rugp. 25
INTERNATIONAL MERCHANTILE
MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonų,
Chicago: F. C. Brown, \Vcst Pasą,
Agent, 14 North Bearborn St.,
Arba prie vietinio agento.
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3331 South Halsted 8tr.
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Tel. Off. Humboldt 4830
Res. Humboldt 3393

M. E. ZALDOKAS
ARKITEKTAS
1263 N. Paulina St.
Kamp. Milwankee Are.
Chicago.
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dagiai, nė |odžio netaręs ap /?
tęs tarybos organu.
Krukonis — reporteris ne leido salę.
ateinąs Ištirti darykų ir laik
Kaip tie bailiai, šikšnospar
tarybai
patarti, niai, pabūgę šviesos, daJMir
• • • • i
i i m u
i iTT —
m* —
. - — . - —
^ — — — J Į raštyj
nririrniHiiiifftfffarnitffiiirifiiiiniinrfi
niirttMimfmrfiiifitttiniiiim
k a d
tar ba
b l o a i pasiaiškins- liettivit} visuome
j sava rankas, nes jos išnaudno-Į 1 **
y
^
• v nei!
nušvietus.
Krukonis
"LAIVAS" eina kartą į savaitę.
LABD. SĄ GOS 3-os KUOPOS S ja žmonės.
isReporteris.
''LAIVE" talpraaraos Mišių Lekcija, Evangelija, ir jų paaišPaskiau kaip mažas v a i k a s p r e t a i T b a u ž ^nuveiktus
SUSIRINKIMAS.
3k*BBBS3*.
P. £• Šiuo kart suskaičiau
visa gerkle pradėjo
šaukti, darbus". Sakė, " D r a n g a * " te
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
Cicero, 111., Susir. įvyko lie- kad jau socialistus
sumalki- nematą* ir nmrn* su taryba 28 vyrus (įskaitant reporterį,
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katafikų gyvenimo ir darbų.
pos 17 d., 1921. Iš centro ra-fnom. Dabar reikią panaikinti -darbuotei del Ldetnvos. Gal svečius) ir vieną moterį. Pra
"LAIVE" tilps atsakymai į Mausimus. Gerb. kun. Bučys ža
portą išdavė J . Šliogeris ir A.!visokias draugijas, Sus. l i e t . " s a u g a s ' norėtų, kad tary- eituose laikuose susirinkusių Į
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
Valančius. Pasirodė, kad di- Amerikoje visupirma. Kai ne-bos susirinkimai butą atidaro skaičius siekdavo virš 40. Ma
"LAIVAS^' visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
tarybininkų
rektoriai seimui pritaria. Sei- bus jokios vienybės tarp žino mi su makįa? Gal kaiknrie ta tomai smunka
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
Rep.
mas bus Adventuose.
uių, tai tada bos gera dirva rybos nariai ir y r a "tautinin vardas.
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
Direktoriai jau rengia atsi revoliucijai ir galėsią eiti lan- kai ir bedieviai'\ bet į ją įsi
kodaugiausia.
KL — Busiu dėkinga gavu
rašė ir katalikai. Beveik klupsaukimo laiškus į turtuolius, gus daužyti. Lenkus išgtre.
si paaiškinimą ką reiškia vai
"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
Kunigą generalį
kolektorių
J a m buvo duota klausimai, sčias pradėjo maldanti, kad
. Adresas
varcfan vienybės nesijuokime dai: Beatrica, Laureta, Jieva,
kam Rusija neįsileidžia kapi
dar negalima gauti.
kaikuriomis ypatoms ardyti ir Alfredas?
Mofcinė.
Del Ciceros " T a g d a y " dar talistų ir lfc, bet kalbėtojas
vienybę dėl Lietuvos. NeįsileisAts. — Beatrica reiškia pabininkai gaunami iš draugi j i;. į juos neatsakė. Tik šoki»ėjo
kime jų!
laiminta; Laureta — laurais
Bet iš vien Ciceros darbinin ir šukavo.
2334 So. Oakley Areame
Chicago Illinois.
Viskontas
davė
įnešimą apvainikuotą; Jieva — gyvų
j.
kių neužteks. Todėl 3- j i kp.
—«•
—
Jau ir rengėjų organizacijos Draugo reporterį neįsileisti į jų motiną; Alfredas — taikos
kreipiasi į visas artimesnes
mmm^mmmmt
žmog$. ,
kuopas prašydama darbinin nariai supyko ant kalbėtojam susirinkimus.
—
Dimsa — jei d a r kita sykį
= =
rz
kių del tos dienos. " T a g d a y " už šmeižimą ir norėjo jį ap
Cineroje bus rugsėjo 5 d. (La- mušti. I r kalbėtoją apėmė bai neparašys teisybės, tai gaus REIKALINGI P R I T Y R ? A
GENTAI.
bor Day). Kuopos prašomos mė. Pradėjo publikos klaustis, pet snukį — (Nebent tik to
kreipties reikale gavimo dar ką nori, kad jis kalbėta. J i s kia jasij teisybė!)
Mes turime geriausias ir teisin
giausias
pasauly propozicijas. Geras
Barčius (pirmininkas) — S
THIRD
bininkių j savo kolionijų nio pamatė, kad. kenoshiečiai y m
THIRD
nždarbfs. Pastovus darbas. Turint at
CLASS
CLASS
liekamo laiko, Life Insnrance ir ki
»—
terų ir mergaičių dĮr-jas. K u o ! susipratę
(Jėda S.Lietuviai.
L. A. kuopai, ku sss
tokie Agentai yra kviečiami atsilan
Tiktai vienas tiesos kelias 1 Baltiko Portas
Dimša — bet gal tai ne jo kyti tarpe 9 ir 12 prie* jpiet reika
pos prašomos pranešti centro ri yra patrijotinė organizaeiS. S. POLAND IŠPLAUKIA R U G S t J O 10.
sekretoriams susirinkime apie ja, už pakvietimą tokio kal- kaltė, o tuomet butų negerai. laujant Poreiim Department.
Valgis labai geras. Pufkus kambariai atsilsiui ir rnkymui. Yra
The Kniskern Cornpany
Ęereikalo kentėtų. Vis tik
daug kambarių dviem ypatom.
gautas darbininkes. Pasibadė- bėtojo.
Del platesnių informacija it kainų atsišaukite %
140 S. Dearbom Str.
Juozapas BlazaviČius. skauda.
jusios darbininkės prašomos
Komp. Oflsa, arba pas lokalius agentus 14 N. Dcarborn St. Chicago.
Senasis redaktorius išvažia- CHARLES TJRNtCK,*
• '
m\
išpildyti prižadėjimą ir atva
Forefgn Sales Dcpt. Manager.
vo į Lietuvą, Dabar prie
CHICAGOS TARYBOS
žiuoti rugsėjo 5 d.: pirm.- 6
•
"
naujojo
gal
bus
kitaip.
POSĖDIS
valandos rytą į J3v. Antano
PAIEŠKA U merginės . patyrusios
Ar Jus •tssssssi V\+ak»i*M ?
A.
Kareiva
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**J&l3Nrpardavime
vakUUMių prekių (dress
NAUDOKITE
Rf*ffh
parapijos svetainę. Ten vią&ns
*oods)
turf
mokėti
lietuviškai
Ir
g p ę " Wek<į teisybės n^)avašė.
Ar Jums Galvos Odį Nie*
Fi«§ti?
bus paskirtos >vletos : EmKėLenkiškai *i«*s> pa*«*N, mokestis
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j i s neparodė ką taryba bl.i^o gera Atsišaukite į /fa?"
s*.
ioms užkandžiai bus duoti src- > *•
Ar JiHH PlaukaTSUaka?
lUąruitic.: (pin»ininkas) saKd nuveikė : ^Itą reporteris prine TzMbrįĘms lfas»ėadSXMtt<uvc,
N A U D O K I T E PufflCS
t
tainėje.
r *
ncdaleisiąs komisijos barti, "tą ša, t ^ n pajalpina. Draugo 4«95 So. Asfctond Av&mSSį
Ar}ą$
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Telefonas Xard«s 1077
Sutarta p a s ė t i eentnilh..- ^
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^it
k«, kad S - m k M n a ™ ^ ; £ , £ v g _ -U m , , m J ^ ;
ugo mimmi
Kv^n^įuropon
nigus centrui ^ft^miicia.:
Tą dalyką tai^ ir palijkrf nę- filr$Xo% susirinkimų laike" nė pardtiodu pigiai ^ Sfirnią'
^ l a i k y r n t u ^ c » odo» rveiksfir ivariai
Ir krautuvė
T
Veron. Sapnlevičienė našlė užbaigę.
su visais tavorals. Jeigu yra $4,000
"
NAUDOKITE
Įįuffles
ra nė pusės žodžio ištaręs. Ne i metus. Tik tie tegul atsišaukia kusu mažais vaikučiais atsišau
Graiėiunas pranešė, kad Liet. bent matydami jį rašant, jų nie moka skaityti ir rašyt -rusiškai.
Bnffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog
kė prašydama apmokėti randą
Adresas:
Misija ir tolesniai tebesiun- pečių mintys maišėsi dabojant RTJ8SIAW
iž išdirbęja per pašts už 75c. boaką. *
EROTHICAL BOOK CO.
$10.00. Nutarta apmokėti. Iš
1757 W. 47 S i
Chfcago, 111.
F. A D . R I C H T E R A C O .
čia pinigus Lietuvon.
savo
kalbos,
bet
ir
tuomet
iš
8rd Ave. A 3 S i h SU
Brooklyn. N. Y.
(Antros lubos išpriešakio)
rinkta komisija ištyrimui: P».
Graičiunas pranešė gavęs sisaugoti negalėjo. Mat įprotis
Vitkienė, Pr. Vitkus, M. Danį
Iietuvos Raudonojo Kryžiaus įsenėjęs buvo. Negalėjo jo nu Parsiduoda automobilius Briseoe
brauskas ir, kleb., kun. II. J .
pasažeriu viskas
kuogeriausiam
raportą (atskaitą). Radęs toje galėti). Kareiva toleBniai tę Spadėjimu.
Mašina
kaštuoja
$1,250.
—
Vaičunas.
organizacijoje besidarbuojanti sė: dar " D r a u g a s " su visa Aukauju u3 $3 50.00. Pardavimo
WkA A I I STEAMSHIP
Sudarymui 'pasekmingų pie
priežastis vyro mirtis o aš pati neŽemaičių vyskupą, pralotus, ir šaika nėra pribrendęs". Jis nie galiu
važiuot. Norėdami jsigiti gera
nų del " T a g d a y " rugp. mėn.
mašina pigiai kreipkitės tuojaus. Ad
Gcntraliai Arentai Centralės Ir Rytines E u r « | m
daug žymių kunigų. Vienok kad tautos dalykų neramia.
resų: Norėdami matyti mašina va
nutarta dažnai sušaukti vie-!
KOKTH GERMAir O.OYD, BREMEKf
Liet. Raud. Kryžiaus Rem. drkarais pašaukit pirmą Pkone Yards
Locaitis.
—
Firmos
samdo
18 N«w Torko tiesiai i
šus susirinkimus,( kas penkta-1
ja nėra jam savo pinigus pa tokius agentus kokius jos no 6079
BREMENA
— BANZIGA — IilEPOf U
MUS. MISEVIČIENE
dienio vakarą).
Tfetftocint* Hiniinekiiiiaa i LH3POVU per D»nsi^4. Tiesas i>ersimuinyaias nuo
siuntusi. Tų asmenų (vyskupo,
3543 S. Halsted St.
Chicago, m .
laivo ant laivo
FOTOSfAC
Rairp. 10. Rujfs. 28
J. Šliogeris. kunigų) vardus, pavardes ats- ri. J o s samdo "white-slaves"
R I N T ^ H MATOIKA
R U g». W. Hplffo S
(baltąsias verges, paleistuve?)
S
l DSON
Rusp. 3©
Ant
pardavimo
naujas
mūrinis
ma
K N e w York« TIK81AI I < IIKHBOlRfi—BREMKN
pausdinęs ant laiškų su atsi- k a d ^ ^ a t n e š t ų . " D r a u g a s , r mas 5 kambarių šiltų vandenių šildo. .
Oreiėkiast tahi-.i plnukiunti po Amerikos Vėliava
elektra, gazas. Parsiduos už la
AMERICA
l i e p o s 2«. Rogp. 27. Roasėjo 2«
šaukimu ir prašė susirinkusių samdo tokį reporterį kokis jam mos,
<>KOftOIC WASHIN(iTON
Rufrpjueio 3. Rugsėjo 3. Spalio 4
bai pigiai. Atsišaukite
K. W. KBTMPF. Gen. tTestern rassenrer Atreatas 120 N. La Salle 8 t c Chleaso.
jų tuos laiškus paimti ir juos tinka. Paskiau nukalbėjo, kad
•331 S. Campben Ave.
r
Parsiduoda medinis namas su 2%
(Redakcija neima atsakomy panaudoti. Dalino tuos laiškus "mes manome gyventi toliau'
lotais
labai gražioj vietoj ant 2 pa
susirinkime. I r Draugo report. f ir t. t.
bės)
gyvenimu po 5 kambarius, parsiduo
davė vieną.
Stankovitch šaukia, ka'l dis da greita laiku nes savininkas ra
liuoja Lietuvon.
Prieita prie naujų reikalų. kusijos uždarytų i r balsuotų. 1520 So. 51 Conrt
Cicero, IU.
Pasikvietė neklaužadą kalbėto
Jeigu Nusidegi
Nujaučiama lyg kas tokio ne
Pirm.
A.
Barčius
suformula
'Tfm
Tai
aprišk
žaizda ir uždėk
Ant pardavimo namas ir 2 Įlotai,
ja
Little ffmne
paprasto bus. Tyla.
fvrLiUUnU"
vo įnešimą, kad Draugo repor šamas su & kambariais fr storu, gry
no pelno atneša nuo $60 iki 75 }
Kenosha, Wis. Sus. Lietuvių
Atsistojo Viskontas ir pra terį neįsileisti daugiau į susi- savaite. Kaina $4,500* cash. Atsišau
Amerikoj vietinė kuopa įren bilo, kad draugija, kurią jis rinkimtts ir .jau 4uoda balsavi kite.
Nušaldo ir greitai užgydo.
t
4444
So.
Mozart
St.
Chicago.
gė prakalbas Liepos 3 d. Pasi atstovaująs reikalaujantį pra- mui. Tuoj Viskontas sušuko,
kvietė kokį t a i studentą iš šalinimo Draugo reporterio iš kad " n u o žios valandos". Kiti Ant pardavimo "fan'as" dar nau
jas sukhtėjantis Edison'a Co. Kam HiiiiiiiNHHiiuiiHiiirHimHiiiiiiiiiiiiHifiiiiiiiiiiiiiiHiiniimiiintniiiiiNiiinmfmiii
Chieagos už kalbėtoją.
tarybos susirinkimų.
balsai pasigirsta, k a d tuoj ap yra reikalingas Atsišaukite šiuo adre
Vienatinis Amerikoj Kultūrinis Juokų ir Pašaipos
su.
Kalbėtojas
pasigyrė esąs
leistų
svetainę.
Stojosi ir Grisius ir nuxlėS i * W. 37 Sk
Chicago. 111.
Laikraštis
mokytas vyras ir pradėjo is javo, kad draugija kurią jis Pirm. Bar6ius prašo, kad
hone Seeley 74$9
knygos (kuri buvo prikimšta atstovaująs
atšauksianti jo iras dnotų formalų pataisymą.
DR. I. M. FE1NBERG
visokių popiergalių) skaityti mandatą iš tarybos jei ši ir Tada Krukonis atsistojo i r įne
Leidžia garsi, visam pasauly "Perkūno" Bendrovė. "Perkūną" reda
savo prakalbą.Bet pasirodė ne toliau įsiieisianti Draugo re šė pataisymą nuo šios valan
moterų lytiškas ligas
guoja smarkus vyrai lietuviai.
U Madison Str., kampas W<
mokąs skaityti. Publika pra porterį į savo susirinkimus. dos. Balsuoja už tą pataisymą.
Užsiprenumeruok "Perkūną" tuojau! Skaityk atidžiai! Prekunui
UsrA At*., Chicago
3
dievaičiui
nenusidėk!
i
Valandos:
2—4
pa
piet
7—9
vak.1
dėjo juoktis.
Jis tiesiog meklė tarybos pra Pastebėta, kad d u susilaikė į! •:-:v-:-- = \ •••» r=^w-"* a m . gga5»
<<
S
Perfcllno ,, prenumeratos kaina:
Tada savo nenuoseklia kalba šalinti reporterį, nes jis " a b nuo balsavimo. Daugiaus ne '
Metams $1.50; pusmečiui 85c, pavienis numeris 15 cen—
prad.ėjo pasakoti, kad Lietuvos soliučiai" negausiąs mandato balsavo. Visų veidai nušvito. fZmmZ
trj. Lietuvoje if krtur $2.25 4 < Perkūno" Bendrovės šėras
valdžia iš Amerikos parsigabe iš draugijos. Draugija sakanti, Matyt džiaugėsi. J i e mintijo Telefonas Armltage 9779
MARYAN S. R0ZYCK1 I dešimts doKerių.
nusi dratinųi virvių iš kurių kad sulyg Draugo aprašymų, kad reporterį nugalėjo. Re
MTJZYKOS DIREKTORIŲ*
Mokytojas Piano, Teorijos Ir
pasidarė sau nagaikas. Sakė, tai tarybiečiai elgiasi kaip porteris suprato, kad jis lai
" P e r k ū n u i " reikalingi geriausieji juokų rašė jai, piešėjai
Kompozicijos
reikia Lietuvos valdžią nu maži vaikai. Taipat draugija mėjo kovą su taryba. Reporte
ir agentai
3031 K. W l t o r a
Chicago, m.
s
griauti ir dirbtuves paimti į sakiusi, kadi " D r a u g a s " vir- ris patenkintas, ramiai ir man
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MONTREAL į
HAMBURG, DANZIG ir UEPOJU
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J. P. WAITCHES
Lawyer

LIETUTIS ADVOKATAS
4601 South Hermi tage A ve.
Tel. Boulevard «080
110*5 S. Michigan Ave,
Roseland, 111.

D r. 1. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas tr Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michlgan Ave..
Vai. 19 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
piet. 4:96 lkl 8:20 vakar•
Res4dencij«: 10533 Perry Ave.
Tel. Pullman 242

DR, S. NAIKELIS
LOgTTTtTB
GYDYTOJAS IR OBIRCROsI
Ofisas ir Oyvonlmo n e t * .

•353 Boath HsJsted Street
AM vtriass fratrarsal 8taU Baak
Valandos nuo 16 iki 12 ryts: nuo
2 Iki 4 po pietų: ano 7 iki • rak.
Hedėltomis nuo 1 f iki 5.

•

Dr. M. T. STRIKOL'IS I

I Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas!
Peoples Teatro Name
I l 6 1 6 W. 47th Str. Tel. BouL 166)1
Ivalandos: 6 Iki 8 vak. Nedel 19 j
ki 12 ryt*.
•
Res. 2314 W. 43rd Street
Nuo ryto iki plet
BjTeL McKmley 363
|

i

ALENTINE DR3»MAKIN<
COLLEGES
[6205 S. Halsted, 3401 W.
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose,
Moko Siuvimo. Patternų Ktrplimo, Designing binniui ir narnama
•Vietos duodamos dykai. Diplomai.]
^Mokslas lengvais
atmok ėjimais.,
•Klejos

dienomis ir vakarai*.

Pa-<

jikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1641
SARA PATEK., pirmininkė.
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SKAITYTOJU BALSAI.
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PERKŪNAS

i

i

•

M M k <
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Prenumaratoms rinkti, pcivieniems numeriams pardavinėta ir šėrws
"Perkūno" bendrovei užrašinėti- tuojau reikalingi smarkus perkūniš
ki ag-entai: kurie nesibijotu "Perkūno" trenksmą ir žaibų. Pinigus,
prenumeratas ir raštus siųskite šiuo antrašu:

T

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY
LAIVAI, SAUHUS APSIE/DtAS
SU KELEIVIAIS.

"PERKŪNAS"
1
366 Broadway,
Ėoston 27, Mass.

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
ar netoli Jo.
•

9
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Į Lietuvą, Lenkiją, Ukraisą ir
visas Baltiko Valstijos tiesiai
į Danzig.
P ANNONIA
U Kl.
314660
HAMBI'RG
$306.06
t>\s/.u.
Taksu $5.00

J'

Rugp. 18

'».

I

»

Negali Kiti Links
mas Kuomet Vinedifbct

III Kt.
$133.0*
$124.0O

Liepos 26
l i e p o s 30
Rugp 6
Rugp. 11

" 'P 1 ^

'

• '•

n

'

'

" '

''

•
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Carter's yttle Liver Pilis
* Vaistas Kurk
Reikalki^M Vitiems

Mn/a Pigtdka
ffatas Doaan

PER CHERBOCRG SOUTHAUflTO^
LIVERPOOL and GLA«GOvV
AQriTAN1A
CAMERONIA
VA8ARI
MALRETANIA

1

Grand Bapkte, Weh. Sv. Petro ir Purlio* lie4Wvię parapijai mdrjkfds aroimia'i, baėgmieįi B-įį skyrių su savo gerb. klebonu,
kun, A. Dexniu,
II I

Sll|WĮl

rn»

- p A R T E R ' S IRON PILLS

nsSnrUitiB Gelėti _
prteiastlnil iiMUkūrtų

^mf-

*> Joms pagelbės, pamėginkite

,

Ui

PH«tT6XSL

Pįttna&eois. titpos 26, 1921
r !•

BB

M

>• i

Tel. Blvd. 7042
•K

Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DEHTISTAS
4711 BO. ASHLAKD A V B V U *
arti 47-to* G»tvė«
Valandos: nuo 9 i r t o lkl t
Boredoml* nuo 4 lig 9 rakar*

GUBERNATORIUS SMALL
CHIGAGOJE.
Chieagon atvyko
Illinois
valstijos gubernatorius Len
Small.
Riverview parke šeštadienį
miesto administracija su ma
joru Thorapsonu priešaky tu
rėjo, taip tariant, pasilinks•minimo vakarą.
Taigi tenai buvo ir guber
natorius. J i s kalbėjo Į tukstan
tinęs minias žmonių.
(lubernatorias pasakojo apie pastarųjų dieni) atsitiki
mus. J i s sakė, kad prieš jį
pakeliami skundai, tai suokal
bis tų, kurie per ilgus metus
išsisukinėja nuo prigulinčių
mokesčių valstijai, kurie nori,
kad vieni vargdieniai žmonės
mokėtų mokesčius, gi jie bu
tų nepaliečiami.
Majoras Thompson aiškiai
pasakė, kad Chicagos kapita
listiniai laikraščiai didžiai ne
apkentė' ir" buvusio gubernato
riaus Lowdeno, kuomet tas
buvo kandidatas į gubernato
rius. Bet kuomet prieš tų laik
raščių norą Lowden buvo iš
rinktas, jie priėjo prie jo ir
Lowden buvo geriausias jiems
žmogus. Nes jis dirbo kapi
talistų naudai.
Tie patys laikraščiai mėgi
no dabar prieiti ir prie gu
bernatoriaus Small.
Tečiau
pasirodė,
kad jis kapitalis
tams neprieinamas. Kad taip,
tai nutarta gubernatorių sutrųškinti. Ir jie pradėjo savo
darbe. Be k i tako jie trukdo
gubernatoriui patvarkyti
įvairias viešosios naudos kom
panijas, kurios plėšia visuo
menę.
Gubernatoriui ir majorui pa
daryta didelės ilgos avaeijos.
Gubernatoriaus areštavimą
atidėjo ligi rytdienos Sangamon apskrities
vyriausiojo
tekmo teisėjas Smith. Gal ryšeri
f t£j jis išduos įsakymą
fui gubernatorių areštuoti.
»" Tečiau juristų
patariamas
gubernatorius nusprendė nesi
duoti areštuoti. Gal jis apsis-

A. L. R. K. LABD. SĄ-GOŠ Iš DIEVO APVEIZDOS PAR.
PO ŠV. ANTANO GLO
Choro išvažiavimas.
BA SEIMAS.
Liepos 10 d.,'L. Vyčių 4-tos
Birž. 29 d„ 1921 m., Labd. kp. choras turėjo išvažiavimą
Sa-sros centro
susirinkimas Riverside, 111. miškuose Diena
Aušros Vartų parap. svet. nu buvo graži, tad ir išvažiavimas
tarė ir šįmet įrengti seimą.
pavyko.
Praeitų metų seime visuo
Visi žaidė lietuviškus žaidi
menei paaiškėjo, kad už 10 ak mus svaidinį mėtė, kaikurie
rų žemės gražiausioje Chica susėdę linksmai šnekučiavosi.
gos miesto dalyje, jau išmo
Išvažiavime dalyvavo ir sve
kėta ir ižde pinigų buvo eių, kaip iš vietinių draugijų
$20,000. Šių metų seime rei taip ir iš kitų parapijų jauni
kia tikėtis centro ižde pinigų mas. Dalyvavo ir mūsų dvas.
bus arti $40,000. Katalikai vei vad., gerb. kun. Ig. Albavikia ir aukoja savo dolierins, čius, kun. N. Pakalnis, klieri
šimtines ir net tūkstančius do- kai A. Linkus ir V.'Mikaitis.
lierių.
Apie 5-tą valandą šeimininYra draugijų ir pavienių as kės-choristės pakvietė visus
menų, aukojančių ne tik pini prie užkandžių. Bevalgant cho
gus, bet jndomą ir nejudomą rui buvo išreikšta daug linkė
turtą.
jimų. Daug gerų minčių pa
Tai darbas ir nuopelnai ka tiekė gerb. kunigai Ig. Albavttalikų, kurių rankos ir širdys čius ir į$. Pakalnis, ir kiti.
atdaros labdarybei.
Pavalgius vėl pradėta žaisti.
Kad apsisaugojus nuo libe
Saulutei pradėjus slėpti savo
ralų, ir socialistų, kad jie ne skaisčius, spindulius už debe
patektų į Labd. centro val sų, pradėta dainuoti lietuviš
dybą, reikia seimą šaukti tik kas, tautiškas dainas. Dainų
bendram pasitarimui, kaip na aidas pasklido po visą mišką.
šlaičiams greičiau našlaitnam) Šito viso išvažiavimo pietus ap
įgyti ir kaip pasekmingiau mokėjo gerb. klebonas. J i s
darbą bendrai varyti pirmyn kasmet chorui, už pasidarba
ir tt., o ecntro valdvbos rin- vimą kaip bažnyčios taip ir
kimą palikti centro visuoti tautos gerovei, tai padaro. Vi
nam susirinkimui.
si choristai-ės taria nuoširdų
Kad išvengus seime nesusi ačių savo mylimam klebonui,
pratimų, reikėtų žiūrėti, kad kun. Ig. Albavičmi.
visi atstovai turėtų mandatus
Šįmet prie choro prisirašo
su draugijos paliudijimu, ko
daug narių, ir nenuostabu.
kią atstovauja ir kad ant man
Chorui pirmininkauja J . Bai
dato butų paliudijimas vietos
sis ir antrus metus raštinin
klebono apie atstovo stovį, su
kauja — Alb. C. Alaburdaitė.
rištą su pildymu katalikiškų
I r ateityje darbuokitės Die
priedermių. Atstovai turėdami
viršminėtus mandatus turėtų vo ir tėvynės gerovei.
Aš.
sprendžiamąjį balsą. 'Gi at
stovai turintieji • mandatus
IŠ BRIDGEPORTO.
nuo bile kokios draugijos, o
neturintieji viet. klebono paLiepos 13 d. L. Vyčių 16
liudijimo ant savo mandato
turėtų tik patariamąjį balsą. kuopa laikė pusmetinį, kartu
Taip sutvarkytas seimas bu ir poseiminį susirinkimą. Kuo
pos atstovai — V. Stujpinas,
tų tvarkus ir pasekmingas.
E. Šulčiutė, N. Kulys, E. JoCentro valdvbos rinkimą
vaišaitė, Ą. Budris, M. Mik
reikėtų palikti centro visuoti
šienė ir P. Juška išdavė rapor
nam susirinkimui. .
tą iš L. Vyčių IX-jo seimo.
Šie mano patarimai nereišM. Katauskaitė atsilankė į
gia galutini.
Malonu butų
matyti daug nuomonių išreik kuopos susirinkimą ir padėko

t a t y s milicija. O gal guberna štų spaudoje-, pirm nustatymo jo nž jai suteiktą pašelpą. Lin
torius
ne^ryrž SpringfieMan
ksma buvo m a t y t pasveikusią

seimo dienotvarkės. (Jei dire
iŠ Chicagos. Pagaliau, rasi, aktoriai matys reikalą seimą
reštavimas bus atidėtas ligi
J. Šliogeris.
pasibaigsiant
gubernatoriaus rengti).
tarnybai, ty. pusketvirtiems
DAR VIENA AUKA 19
metams.
V7ARD0J.
ATRADO, KAIP UŽARTUO
TI VARĮ.
Laikraščiai praneša,
kad
kažkoks Bunton
iš Laporte,
Ind.., susekė, kaip užartuoti
varį, kad jis butų kietas, kaip
artuotas plienas.
: Kalbama, kad senovėje va
rio artavimo menas buvo ži
nomas. Tečiau mūsų gadynės
Žmonės ligšiol neatrado metodos artuoti tą metalą.
. Jei laikraščių
pranešimas
butų teisingas,
tuomet tas
Bunton atliktų didelį daiktą.
Jfes artuotas, ty. kietas, va
ris šiandie labai pageidauja
mas. Varis prie trinimo ir
smarkaus mušimo neišduoda
jokių kibirkščių. Tuo žvilgs
niu jis visur butų pageidau
jamas. Tuomet vietoje plieno
visur butų pakeičiamas varis.

19-oj wardoj nužudytas dar
vienas 'žmogus daugiau. Tai
(Jaudino, kuris kituomet sau
gojo piktadarių nužudytą. <TAn4rea.
Ligšiol trumpu
laiku toj
wardoj krito 11 žmonių. Ir tų
piktadarysčių mazgo policija
negali atmegsti. Nesusekami
tikrieji žmogžudžiai.
MERGAITE NUSKENDO.

narę.
Kuopa nustoja du nariu: S.
Čižauskaitę-nut. rast. ir B.
Smagurį-fin. rast. Pirmasis ap
leidžia Chicagą,
pastarasai
pasitraukė del sau žinomų
priežasčių. Gaila. Į jų vietas
išrinkta V. Rukštalis-nut. rast.
ir J. Zakas-fin. rast. v
Narys V. Bagdonas davė sa
vo veizimą del išvažiavimo lie
pos 4 d., Beverly Hills. Šeimi
ninkės buvo K. Abromavičiū
tė, R. Lukošiūtė, Z. Lukošiūtė,
M. Mauziutė.
A. B.

Kviečia Valdyba.

Auksinai Dar Pigus

Tel. Randolph 2898

A . A . SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumlestyj
ASSOOATION BLOG.
19 So. La Salle St.
Valandos: 9 ryto lkl f po plotu
Panedėllaia lkl 8 vakaro
Nedėllomia ofisas uždarytas

''DRAUGE.^

IRKITE ju dabar'kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems į
LIETUVĄ.

:

:

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.
TeL Omai 3118
Valandos: l t ryto lkl
Gyvenimas:
V

8

,•••»••••»»

• ! » • • • •

Tel. Canal 85T

į

StoJ

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

t

Vak. Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS

"Draugas" Publ. Co.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

2334 So. Oakley A ve.,

1811 So. Halsted Street
Valandos: 19 iki 18 ryto: 1 lkl 4
po plot 8 lkl 9 Tąkart.
• »

Ką ji

'

3811 W. Mrd
Prospect 8488.

Tol.

LEN]
TJ

:

• » • • • • •

m

•

m m

••>

>ff
TelefMUM

!

PnUman

,

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

[uropean American R u reau

lOHOl So. Mlchigan Avesme
I1L
VALANDOS* t ryte lkl t
• rel. Pullmaa 849 tt SISS.

Dr. M. Stapulionis

Fabionas ir Mickievicz ved.

• •

Siuntimas pinigų, laivakor
tes, pašportai ir tt.

4442 So. Western ATO.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos: 9-11 rytais 1-1 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldieniais tiktai po pietų 2 Iki 5.

Dr. M. Stupnicki
—f

DR. 6 . M. GLASER
Praktikuoja S0 metai.
Ofisas 114t So. Morgan St.
18-ro 8C,
Chtoaffo, m .
SPECIJALISTAfl
Motarlikų. VyriSkų, talpai •tiro
niškų ligą.
,
OFISO VALAND08: Nao 1« ryto
lkl t po pietų, ąno f lai t valan
dą vakare.
.
Redėllottds nuo » lkl t po piet.
Telefonu Verto t * l

•

ADVOKATAS

l v
Valandos: — i lkl 11 ts ryto:
i po pietų iki i vak. Nedėlio.
'"mis nuo C iki 8 vai. vakare.
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A. 3ME

y
Pai
kar ei;
jos vy
papras]
sutikusi
reikalą
kad An
jos kb
rimtai
Pranl

B

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prisiustumem per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
F. AD. RICHTER & CO.
3ri Avenoe & 35th Street,

Boroogh of Brooklyn, PCevvYork Gty.

• • • • • • • • • • e j
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SVARBU!

lavo, k|

kia sii
nes Ai
neva ni
karuoi
siog p<
Tuo
kad 8i|
joks p |
menė
visako
rinkti
Tik
apspręi
jos likij
teisės
nis skd
kalingi!

SKAITYKITE!

Šiuomi pranešame visiems savo Gerbiamiems Šėrininkams, Re-

|

{4729 So. Ashland AvenueJ |

•
Specljalistas
\
|DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ L I G I |
jValandosnuo 10 lkl 12 Išryto; nnof
• 1 lkl S po pietų; nno 7 lkl 8: SI j
"vakaie Nedaliomis l t kli 1
•
•
Telefonas Drexel SO80
!

Kad U

! LIETUVIU PREKYBOS BENDROVES I
PRANEŠIMAS!

i DlT CHARLES SEGAL į
Perkėlė seavo oflsa po nnm

P]
KA]

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes.
magumą.
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\ Vakarais, 812 W. S3rd St. \
Vardą 4081

Įll-^l

LletuTlj Gydytojas, Gkirarcas Ir
Akuderaa.
S90S B. Halsted St. Cklcaao.
Valandos: 10—12 II ryto 1—S Ir
«—8 vakar** Ned. i s — u U ryto

\

Telefonas:

I

TeL Yards 6666 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Kambaris SS4
Telefonas Central 6890

•

. —

- ~ Į - m

-

, " Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,"
ji pareiškė, "nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau j lovą."

B

I 29 South La S&lle Street [
|

•

CHICAGO, ELLINOIR
Telefonas Tards &OS9

1

I

Pri

3107 So. Morgan Street

!

729 W. 18-ta Gatvė
Nuo 2 iki 8 vakare.

3347 Emerald Ave.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397

<Sg55=r

'^P»»»

I

OFISŲ VALANDOS:.

NOTARIJUŠAS
Estate, Paskolos, Insnrtnai
Ir tt.
809 W. S5th St., Kamp. Halsted St.
Tel. Boulevard 011
Vai.: 9 lkl 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki » vak.
. Ned,: iki t po pietų.

.

mėjams ir Prieteliams, kad LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS

1

CHICAGOS OFISAS persikėlė į naują vietą po No. 3313 S0

i

HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.
Tik pusė blioko j pietus nuo senos vietos kuri buvo po No.

S. D. UCHAW1CZ
LTETUVY8 GRABORIU8
Patarnauju Ialdotuv«M kopiglausla. Hal
kala maldiln ataUaaktt. o •aano darbą
bualta mlvaiiadlBtl.
M14 W. ISrd PL
IIL
TeL Canal H M

|

E
=

—!
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Bes. 1139 Independence Bl>d.
Telefonas Von B O N O MM

DR. A. A. ROTH,

=

VI

3249 So. Halsted St., Chicago, III.

—

|

*

m

Naujas ofisas yra sale plačiai žinomo fotografo V. Stankūno,
• priešais 3>cia rlace.

,

Visi Gerbiami musy Kostumeriai reikalu pinigų siuntimo ir
dėlei laivakorčių nuo dabar malonėkite kreiptis šiuo adresu:

E ^^"

|

•• ]

?m M
rėjo ž
Rusija
kus, 1^

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ

Real

Gydytojas Ir Chirurgu*

r Y. W. RUTKAUSKAS

•

buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas

DR, A. K. RUTKAUSKAS

Ši andi
singfd
cija Ą
jes ir
terių.
Šiad
•daug
eiją. H
cija d
nedahi
VieJ
kiti M
toje k
kų gu
trigonj
vo aiJ
valBtyl
nizuoti
. Reik
konfeii
vadovą
* i

Chicago, III.

»' « • • » » • • ' • • • • »

PRANEŠIMAI.

Liepos 22 d. Jono Rimkaus
CICERO, ILL.
septynių ir pusės metų duktė
nuėjo į Mark White Sguaro
Paskolos stoties sus.
parką plaukyti ir nuskendo.
Liet. L. Paskolos vietinės
Taį buvo 4:30 vai. popiet. Jos
lavoną terado 8 vai. vakare. stoties susirinkimas bus šį va
Nuvežė pas grabininką S. Ma karą, liepos 25 d,., Šv. Antano
par. svet., 7:30 vai. vakare.
žeiką.
Rep.
Aleks. Krenčius, pirm.
. IŠ BRIGHTON PARK.
Pavasario žiedas vyšnių so*
L. D. S. 57 kp. laikys savo dely pražydės šį vakarą, liepos
mėnesinį susirinkimą panedė- 25 d.
ly, 25 d. liepos, 8 vai. vak.,
Nekalto Prasid. Pan. Švene. BIZNIERIAI GARSINKITES

Miesto taryba penktadienio
susirinkime 53 balsais prieš 3
priėmė sumanymą Chicagą pa
dalinti į 50 wardų vietoje 35,
&ai kad yra šiandie.
par. svet.

S

Lithuanian Sales Corporation

Rasas Gydytojas ri
Snjecijallstas Moteriškų, Vyrlskn
Valkų Ir visų dbronlskų li^ų
VASANDOS: 10—11 ryto t—s p«
OFISO VALANDOS: Kasdiena 9:00 ryte iki e'-OO vakare. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir
pieta, 7—S vak. NedėUomls 10—110 |
O f i s u SS54 Bo. Halsted SL, Ohleagr = Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
Telefonas -Drover t o t t
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f 3313 South Halsted Street,

Tel. Yards 6062

Chicago, Illinois |
^

Kuoi
stovėjo
tuo m<
atsakė
kietijož
Su
gumas
Prei
jos jis
riausią|
pirmon
Visgi
ją, kad
kalavirj
Vokieti
prancul

