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KNIGHTS OF COLUMBUS
SUVAŽIAVIMAS.

San Francisco, CaL, rugp. 2.
Kovos sunkenybės.
- Čia atidaroma 39-oji tarp
Semasliko pažymi, jog vie tautinė K n i g h t s of Columbus
na iš svarbiausių sunkenybių (Kolumbo Vyčių) konvencija.
kovoti su cholera, tai tas, jog J a u prasidėjo įvairių komite
nesukontroliuojami gyventojų tų preliminariai susirinkimai.
L a u k i a m a suvažiuojant 20,MARAS ŠLUOJA V I S Ą , P A - būriai keliauja, trankosi iš vie
nų vietų į kitas.
Važiuoja ] m delegatų ir svečių iš kiekV 0 L G I 0 APSKRITĮ.
valstijos,
Kanados,
traukiniai visais laikais apki vienos
Bolševikai kaltina dideli neš bę žmonėmis. J ų pilna vago Newfoundlando, Meksikos, K u
nuose ir a n t vagonų. Daugelis j bos, Panamos ir Philipinų savarumą.

BAIMĖS APIMTI KAREIVIAI T R A U K I A A N T MAS
KV0S.

ai
eis

Leninas rengiasi iškeliauti
užsienius.

prikimba p o platformomis.
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T a i p šiandie y r a visoj Ru-I
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GRAIKAI DAUŽO TREBI
ZONDO TVIRTUMAS.
Bulgarai tariasi su turkais.
Atėnai, rugp. 3. — Oficia
liai paskelbta, graikų karo lai
vai praeitą trečiadienį apšau
d ė turkų t v i r t u m a s Trebizonde. Iš tvirtumų atsakyta šau
dymais.
P r a e i t ą savaitę graikų karuomenės skaitlingi būriai iš
Juodosios jujos
išsodinta į
Ineboli, Sinope ir Inzerli. I š
šios pastarosios vietos išsodin
ti graikai tuojaus leidosi maršuoti į Adabazarą.

IŠ GUDŲ KRAŠTO.

LATVIŲ LAIKRAŠTININ
KAI A P I E LIETUVĄ.

Kaunas. Gudų spaudos biu
Latvių laikraštininkai, apsi
r a s praneša, kad del lenkų a d :
ministracijos sistematingo per lankę Lietuvoje, daug dabar
sekiojimo gudų ūkininkų Vil rašo apie Lietuvą. Ypatingai
niaus krašte, kyla žmonių su [p. I. Grins talpina daug žinių
kilimas prieš lenkus. Ašmenų laikr. " L a t v i j a s Kareivyje.'
apskr. Banico valse, ir m. Ve- T a r p kit ko štai kaip jis bai
ložino srity gudų jaunimas, at gia savo įspūdžius apie Lietu
sisakęs ateiti į ėmimo punk vą: " B e n d r a s įspūdis iš Lietu
Kraštas
tus, paėmė kulkasvaidžių ir vos kuopuikiausis.
ginklų, apėmė senus vokiečių t u r t i n g a s ir valstybę ten orga
apkasus ir veda tikras kovas nizuoja stebėtinai karšti pat
su Želigovskio
kariuomene. riotai. J ų darbą trukdo tiktai
Sukilėliai atrėmė 1 l e n k ) būrį tas, kad daugelis lietuvių gy
iš 800 žmonių ir 3 šarvuočių. venamų kraštų dar neprijun
Kituose valsčiuose formuoja ti savo valstijai.

Ryga, rugp. 2. — Kovoti su
mi sukilėlių būriai. Visi Vil
Atsiminimai apie Lietuvą
Londonas, rugp. 2. — B a d o ' siaučiančia Rusijoje
cholera' sijoj, socialistinėj Rusijoj,
Laikraštis Kronika praneša, niaus ir Gardino k r a š t o . g u d a i kuogreičiausi. Lietuva laukia
apimtuose Rusijos plotuose ir sunkenybes nušviečia Dr. X.
Tas p a t Semashka nei puse
kad bulgarai su turkais nacio gyventojai gyvena labai įtemp mūsų draugavimo su jais. A r
pačius bolševikų kareivių bu- Semashko, bolševikų valdžios žodžio neprasitaria, kas kai
nalistais veda t a r y b a s pakelti toj padėty. Sukilimas gresiąs gi mes atsakytumėm tai tau
tas už tokį nesanitarinį Rusi
J—
r i u s palietė badas. P e r m a ž a i .visuomenės sveikumo komisasukilimus prieš graikus Traki- plačiai išsiplėtoti.
jos padėjimą. J i s žino, kad kai
Voložino, tai, kuri artima giminė, ku
ras.
J
i
s
pažymi
apie
pasibaisė
Ryga. rugp. 2. — Rosta a- joj ir Makedonijoj.
jiems ten p r i s t a t o m a maisto.
ti socialistai bolševikai.
Jis
Banico, Kudnio ir Šrevo sri r i kaip ir mes suorganizavo
j g e n t u r a (tai bolševikų agenI r t a s m a i s t a s niekam neti tina visoje Rusijoje sanitari
—
pats
y r a socializmo vergas,
tyse, kur dideli miškai ir pel savo valstybę. Draugingi ry
nį padėjimą.
. turą) praneša iš Maskvos, jog
kės.
ESPERANTISTŲ
KON
kės tęsiasi iki Gardino gub. šiai ir sąjunga su Lietuva ga" Badaujantieji Volgos gy- taigi negali bolševikų valdžiai k a r o komisaras T r o t z k y už
T a d kareiviai p a m e t a savo
GRESAS.
susitinka su Naliboko giria, Ii mums būti tiktai naudinga,
pozicijas ir maršuoja ant Mas- ventojai nei kokia lavina griu- drėbti į akis teisybės.
gina visokias skleidžiamas ži
Socialistai bolševikai buvo nias, k a d buk Rusija rengiasi
kas palengvina sukilėlių" ko- j nes- įgyti draugą ^ ištikimą
kvos. Niekas negali jų sutva- va pietų pusėn. I r pakeliuje
Praga, rugp. 2. — Čia seka
rkyti ir jiems pasipriešinti, sėja epidemijos perus ir mir- mane, kad bile kvailių gauja užpulti savo kaimynes šalis.
voms su lenkais. Be atvirų sąjungininką y r a didžiausias
esperantistų kongresas. Daly
Tokių sukilimų metu neprisi- tį,' sako tas komisaras.
gali valdyti valstybę. PasiroTrotzky pažymi, kad Rusi vauja 2,500 delegaUj. J ų tar ginkluotų kovų daugely Vil- laimėjimas. Tą draugą įgyti
j niaus ir Gardino gub. valsčiuo mums lengva — jis p a t s tie
mink jiems militarės draus" š i a n d i e cholera
išsivvs-1d°> k Rc l k " P nėra.
Negana jos raudonoji armija per pas
pe y r a delegatai ir iš Lietu
se vietos sukilėliai pradėjo te sia mums savo r a n k ą . "
mės.f
*
a u s i | didžiausią epidemiją švaistyties Maskvos ir Petro- taruosius 9 ntėnesius suma
vos. Kongrese p a d a r y t a rezoP. Krolis savo organe " B r i rorizuoti žemesniąją lenkų ad
Taigi y r a didis pavojus j a u provincijose Rostovo, Volgos, g r a d o puošniuose
carų ru- žinta vienu trečdaliu ir toliau
įliucija, reikalaujanti
Airijai
ministraciją.
Tokie teroringi va Ž e m e " ilgą straipsnių eilę
ir pačiai socialistų bolševikų Voronežo ir Oriol. Kitose pro- muose i r v e s * i s a v o politine demobilizuojan a.
nepriklausomybės.
aktai esą be abejojimo kerštas pavadina " V a i š ė s e pas brolių
valdžiai, kuri kelinti metai te- vincijose t a i p a t j a u susekami pragaištingų propagandą. Bet
J i s sako, k r a bolševikų val
_
už lenkų skriaudas, gudams t a u t ą , " baigia šiais žodžiais:
rorizuoja Rusiją. K a s valan- vis dažnesni susirgimai.'
reikia turėti nors kiek elamen- džia daugina niilitares mokyk
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UNGARUOS
ar
** Neišdildomą
v.
įspūdį paliko
daromas. Teroristingi sukilė
da ta valdžia gali griūti. KaSemashkos, passkelb- * * ° supratimo apie gyvento- las ir t u r i daug aelavintų vy
Am)t
NELAISVIUS.
iia būriai užmušė daug lenkįJEĮUnryse Lietuvoje praleista
^ liKTmą.
dangi ligšiol niekas iš r u s i f t a s p a r ė d y m a s priverstinojo
priverst
rų skaitlingai armijai. P r i r e i Bolševikų gaujoms k a i p tik
Viln savaitė.* I r davė mums pro
nesiorganizuoja prireikus p<- čiepijimo i r . paliestų choleros
kus jie gali veikiai but sumo- j R y g ^ mgp% 2 . — Ungari ja žandarų miesteliuose.
gos įsitikinti, kaip didį vaidme
rimti ten valdžios, griuvus a p s k r i č i ų k v a r a n t a n a . Įsaky- to visa stinga.
bilizuoti. Bet šiandie tas da- s u R u s į j o s bolševikais čia pa iaus valdžia labai susirūpinus
nį vaidina asmeninis susipažibolševikų valdžiai, Rusija gali t a v i s u r suorganizuoti sanita- Amerikonai bus paliuosuoti. r y t i nėra reikalo.
\snasė sutartį, kuriąja iš Ru- sukilimu ir imasi griežtų prie
monių priversti
ūkininkus judintus klausimus varytų tosulaukti d a r baisesnės a n a r Tų būrius. į s a k y t a visur tais vTrotzky
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Anot Mrs. ILarrison iš Balnimas ir pasikeitimas minti
klausyti.
ehijos.
t i kanalizacijas.
(Jyventojai
bolševikų
pulkai
k
a
r
i
a
u
j
a
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karo
nelaisviai.
timorės, kuri tomis dienomis
I š to matyties, kad j a u len mis. Lieka tik geisti, kad paAnot žinių, Pabaltijos vals- įatikinami, jog choleros frofiprieš
graikus
bendrai
su
tur
čia atvyko iš Rusijos paliuokai susilaukė ko norėjo. Te- liau, kad neužilgo pamatytutybės išanksto visomis galimo- tas yra lygus karo frontui.
kais.
SUNAIKINTI TEISMO RE
suota iš bolševikų
kalėjimo,
mėm apčiuopiamus davinius,
nelenda už t a t į svetimas že
mis priemonėmis apsidraud- Sanitariniai būriai, tai aktuaKORDAI.
už kelių dienų reikia laukti
pasikeitimų medžiagą, tarpsažia, kad į t a s šalis nebūtų įkel- ]į a į kareiviai,
mes.
TURKAI
LAUKIA
DAU
paliuosavimo visų amerikonų.
vio infarmacija ir apskritai
fa choleros epedemija.
Visi
GIAU
KARUOMENĖS.
,
.
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Mrš. Harrison paliuosuota
Nešvarybės miestuose.
bendradarbiavimą, kad palen
pasieniai su atsidėjimu saugo
Milanas, Italiją, rugp. 2. —
LIETUVIŲ
BAŽNYČIA
pasidarbavus senatoriui F r a n gvintų sunkųjį laikraštininkų
_
. ^.
..
.Vietos teismo buste pakilęs
jami.
Volgos apskrities gyvento0
LIETUVOJE.
darbą."
Konstantinopolis, rugp. 2. —
...
\
o n ^
P r a n e š t a n e p a t v i r t i n t a ži- jai, kuriems buvo lemta ilgiau
Čia d a r . negautas formalis .. . . .y A
Ti
gaisras
2,000 anar
bylu
rekordus.sunaikino
Gaisrą pakėlę
nia, buk Leninas kokiais tais gyventi, gali atsiminti 1891-92
nacionalistų
armija
šiandie
už
Vokiečių laikraštis leidžia
Žiniomis iš Anatolijos, turkų °
'
GUBERNATORIUS DARO
svarbiais reikalais iškeliaująs metus, kuomet tą apskritį pranešimas apie paliuosavimą ima pozicijas rytuose nuo E s - chistai.
mas
Lietuvoje
"
L
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t
.
Runds
amerikonų. I r d a r nežinia, a r
KELIŲ INSPEKCIJĄ.
Siberijon, a r kur kitur.
>maugė choleros epidemija.
ki-Sher
c
h
a
u
"
1
d.
liepos
mėn.
prane
TELEGRAFU SUSIEKIMAI.
Socialistų bolševikų politiTais ir, tais tenai, anot Se jie b u s paliuosuoti a n t r ą k a r t
Nacionalistai
ten
laukia
pašė, kad lieturių pastorius TitKankakee, UI., rugp. 2. —
niai priešai nieko neveikia.' mashko, retai kas nebuvo pa- visi, a r grupėmis.
gelbos, T a pagelba jiems tu
telbachas
kreipiasi
į
savo
ti
Gelsingfors,
rugp.
2. —
Gubernatorius -Sinail įSorą die
Neturima žinių, kad jie eitų liestas epidemijos. Šiandie tas
r
i
ateiti
iš
Kaukazo,
Mesopo
kėjimo
žmones,
p
r
a
š
y
d
a
m
a
s
T r u m p o j ateity Švedija atnau
nų praleido čia, savo tėviškė
pagelbon badaujantiems
gy- pat atsikartoja. I r jei kas šian ŽMONĖS MAITINASI ŽOLĖ tamijos ir iš kitur.
Tuomet
rengties
kuoskaitlingiausiai
MIS IR PELĖMIS.
jins telegrafų susisiekimus su
je. I r žada toliau leisties da
ventojams a r b a mėgintų nau-1 die su abejotinu pasišventimu
nacionalistai p r a d ė s veikimą
dalyvauti
vokiškai
kalbančių
Rusija.
ryti valstijos kelių inspekci
doties šiandie tinkama p r o g a pakyla kovon prieš tą epider
prieš
graikus.
liuterių
synode,
kurs
įvyks
ją, nežiūrint to, kad Springpaimti savo rankosna valdžią, miją, t u r i atsiminti tuos me- Pats Petrogradas atrodo nei
Turkai nacionalistai, anot
K
a
u
n
e
13
ir
14
d.
liepos.
Iš
kapinės.
fielde visas laikas jo laukia
UŽDARYTOS GINKLŲ DIR
Kai-kuriose vietose iš lOOjtus. Nes atsiminus tuos laikus
žinių, nusprendę žut-but nepa
to jo atsišaukimo 'matyti, kad šerifas net su t r i m i s waranBTUVĖS.
žmonių 90 paliesti choleros.
kiekvieno gyslose kraujas virI r tikisi
liuterių bažnyčia Lietuvoj la tais.
Berlynas, r u g p . 2. — Bado siduoti graikams.
Sveiki pameta sergančius i r i s t a ledu.
graikus nugalėti.
bai silpnai gyvuoja. Neturė
Danzig, rugp. 2. — T a u t ų
mirštančius ir bėga b ū r i a i s ; .Miestuose visur tokis neš- paliestuose Rusijos plotuose
damas tikslios ' statistikos jis
Aną vakarą Short gatvėje
per laukus.
ivarybės, kad net pačiu saus- tūkstančiai gyventojų maiti REIKALAUJA 5 M I L l b N Ų Sąjungos parėdymu čia užda
mano liuterių tikėjimo žmo
nasi žolėmis, ąžuolų gilėmis ir
praeinančiam poliemonui J a 
rytos
visos
ginklų
ir
amuni
LIBERIJAI.
nija
esą
20,000,
25,000
vokiškai
pelėmis, anot žinių iš Revelio.
mes Cody, 50 m., nežinia kas
cijos dirbtuvės. •
ir
15,000
lietuviškai
kalbančių.
Mirimų nuošimtis labai dide
išpasalų paleido plytą į gal
Washington; rugp. 2. - - Pre
Galima
butų
šaukti
vienau
lis.
vą.
zidentas H a r d i n g a s pasiuntė 500 ŽYDŲ NUŽUDYTA UK bendran synodan, bet pasiro
Derlius sausmečio paliestuo
Policmonas paimtas ligoni
RAINOJE
do n ė r a jų t a r p e jokios vieny
senatui laišką. Reikalauja an
se plotuose neša vos vieną dvi
bės ir p a t s pastorius Tittel- nėn. Pranešta, esąs pavojin
torizuoti vyriausybę paskolin
ATMAINYTA SUSIRINKI
P a / y ž i u s , r u g p . 2. — P r a n - dešimtąją normalio
derliaus
>
New York, rugp. 2. — Vie bachas neabejojdamas sako, game padėjime.
ti 5 milionus dolerių Aprikos
MUI DIENA.
cijos permieras Briand prane dalį.
tos žydų organizacijos gavo kad iš bendro synodo tik kaip
respublikai Liberijai.
šė
Anglijos
užsienių
reikalų
P
r
i
e
bado
p
r
i
s
i
d
e
d
a
cholera.
O R A S . — Šiandie nepas
žinių, kad Ukrainoje atsinau Babelio bokštą statant sumiši
Su tuo sutiko premieras
sekretoriui Curzon, jog P r a n  Viename apskrity žmonės miri
jino žydų pogromai.
Briand.
mas tiklų. T a m išvengus jis. tovus o r a s ; maža atmaina
7 ŽMONĖS ŽUVO
ei jos vyriausybė sutinka su ta žievėmis, samanomis ir ša
Šiuo k a r t u keliuose mies siūlo kiekvienai tautinei gru temperatūroje.
VĖSULOJE.
Londonas, r u g p . 2.
Galu perkėlimu susirinkimo į rug knelėmis.
tuose nužudyta apie 500 žy pei p a d a r y t i savo suvažiavi
tinai n u t a r t a , kad vyriausioji piučio 8 dieną.
Kai-kuriuose - didesniuose
mus, o tų suvažiavimų pirmi
New York, rugp. 2. — Šį se dų.
aliantų t a r y b a Paryžiuje tu
miestuose
d
a
r
gyvuoja
maisto
Iš Augštosios Silezijos pra
Bobruisko apskrites mieste ninkai sudarytų seniorų kon
kmadienį ir pirmadienį įvai
r ė s susirinkti rugpiučio 8 d.
paskirstymas.
Bet
daugel
vie
nešta, kad tenai viešinti rariose šalies vietose siautė sma- ly Luban d a u g žydų t išgelbė,
ventą,
Svetimų šalių pinigų vertė,
vietoje 4 d., kaipo pirmiau bu mvbė.
tų leista žmonėms elgties kaip
rki
vėsula
sų
baisiais
g
r
i
a
u
s
;
^
vietos
katalikų
kunigai
f
mainant nemažiau 25,000 dol.,
vo skelbiama.
—
patinkama.
«•**—--—
Aliantų komisijos piiToininSusirinkimo diena perkelta
Kaunas. Iš lenkų užimtų rugp. 1 buvo tokia pagal MerKuone visoj'Rusijoj sustoję mais ir lietumi. 7 žmonės žu
ARKIVYSKUPAS
MANNIK
padavus
sugestiją
Anglijos kas gen. Lerond iš Augštosios visoki d a r b a i ; P e t r o g r a d a s iš vo. I š jų 4 žaibo nutrenkti.
k r a š t ų . pareina žinių, kad jie «hants Loan & T r u s t Co.:
AUSTRALIJOJE.
užsienių reikalų
sekretoriui Silezijos šaukiamas Paryžiun. rodo k a i p išmiręs. T a i gy
neleidžia ūkininkams,
gyve Anglijos sterl. svarui
3.58
Curzonui.
Kalbama, kad vyriausios ta- vos kapinės. Gyvuoja pficia- 000 rublių, cukraus svarui —
k r a š t e Prancijos šimtui frankų
Londonas, rugp. 2. — Iš nantiems neužimtame
7.71
Perkėlimo priežastis ta, kad rybos susirinkime be Augšto- lis maisto padalinimas.
Bet 23,000 rublių.
4.11
Bet ne visuo- ^Melbourne pranešta, kad Au vežti šieną iš pievų. Del to u- Italijos šimtui lirų
ligi rugpiučio 8 d. tarybos su- šios Silezijos reikalų bus svar- n ė r a jokios gvarantijos, kad m e t tą galima gauti. Avali stralijon po ilgos kelionės su- kininkai protestuodami krei Vokietijos šimtui mark.
1.25
sirinkiman negalėjo atvykti stomi d a r ir kiti svarbesnieji butų galima gauti.
nių porai reikia 300,000 rub gryžo (žinomas Airijos patrio pėsi į T a u t ų Sąjungos kont Lietuvos šimtui mark.
1.25
tas A r k i v y s k u p a s Mannix.
Italijos p r e m i e r a s Bonomi.
klausimai.
Sviesto svarui mokama 22,- lių.
rolės' komisiją.
Lenkijos šimtui mark.
.05

TROTZKY UŽGINA KARĄ
. SU KAIMYNAIS.

*•

t.

mečiu gyventojai vos gali per
eiti gatvėmis. T a s p a t kiemuo
se ir visur. Vandens į vados
ir nubėgimai visur apverkti
name padėjime.

Pabalti jos Valstybes Apsidraudžia prieš
Choleros Epidemiją

II-
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^ T A I - V O L . VI No. 180

E1CTEREP AS SEOOND
BCB-CIiASS MATTER KAROH 51, 1910, AT CHICAGO, HiliTNOIS UNDER THE AOT OP MARCH S, l«*7».

Išalkę Bolševikų Kareiviai
Maištus Kelia
'

u-

General.

VISA RUSIJA BLAŠKOMA BADO IR MARO

I
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CH1CAG0, ILLINOIS, ANTRADIENIS, RUGPJŪČIO (AUGUST), 2 D., 1921 M.
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Vyriausios Tarybos Susirinki
mas Rugp. 8
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DRAUGAS

PRENUMERATOS KAUTA:
CHICAGOJ I R UtSIENYJE:
Metams
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Pusei Metų . >feJL. • u i u n * • **°*
gUV. VALST.
Metama
t**>°
Pusei Motų . . . j r
. . . J J «-W>
Prenumerata mokaal Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos
• • nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresam Pinigai geriausia sių
sti išperkant terasoje a r ezprese "Monsy Order" arba įdedant pinigus 1
registruotą laišką.
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"DIVORSAI",

bicija panaikino švariuosius
gėralus ir anų vietoje paliko
namuose dirbamus nuodus. Ši
tos prohibicijos metu girtybė
padaugėjo. Su tuo padidėjo ir
nesutikimai porose.
Išdalies gal ir tiesą sako tei
sėjas. Bet čia " d i v o r s a i n s "
daugiausia kaltas žmonių pa
laidus gyvenimas. Žmonėms
trūksta doros. Šitos negalima
įgyti be tikrojo tikėjimo.
Stipriausias valstybės pa
matas tai moterystės gerbi
mas. Apie tai turėtų gerai pa
galvoti visi tie, kuriems rupi
šalies ateitis.

-

Į

.
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A. L K. Moksleivi! Jubikjinis Stirnas,

Rugpjūčio 23 dieną sukanka
dešimts metų nuo suorganiza
vimo Am. Lietuvių R. K. Mok
sleivių Susivienijimo. Norė
dami pažymėti tą svarbųjį mū
sų gyvenimo nuotikį, IX Sei
mas nutarė sušaukti dešimties
metų Jubilėjinį Seimą to'je pat
vietoje -— Chicagoje, kur užgimė ta svarbi, idėjinė ir ne
apsakomai naudinga Bažnyčiai
ir mūsų Tėvynei organizacija.
Jubilėjinis Moksleivijos Sei
mas prasidės rugpjūčio 23 d.
ir tęsis per tris dienas t. y.
23, 24 ir 25 d., Dievo Apveizdos parapijos svetainėje.*
Sunkus buvo darbas sušauk
ti pirmąjį Am. R. K. Mokslei
vijos Seimą. Tas milžiniškas
Anti-Saloon L e a g u e " skaidarbas reikalavo daug pasi-

pažinti su gyvenimo aplink ybėmis, savosios tautos reikalais bei įsigyti aiškią, pasto
vią pasaulėžvelgą.
Jaunimas kuris eina į pa
saulį be atsakančio prisiren
gimo dažniausiai žųsta pa
saulio bangose ir nuvysta
kaip vos pražydęs ir neisagi
nęs vaisių, žiedas.
Dabar kįla klausimas: kaip
ir kokiu būdu reikia prisi
rengti prie naudingo bei pa
sekmingo gyvenimo?
Atsakymas dvejopas,- bet
trumpas ir aiškus.
Pirmiausiai reikia įstoti į
gerą mokyklą ir užbaigti ją
jeigu galima; antras dalykas
tai dar mokykloje esant reikia
pasirinkti ir įstoti į gerą
!už^ ^ prohibiciją.
! T : r K ^ • ^ i 0 LTos
! 1 ^ r"Mlygos
! ! t ^ 1 Š W I , t i , n o . d a u S energijos iš fa draugiją, nes priežodis teisin
gai sako: " S u kokiu sutapsi,
vyriausias
advokatas
yra kurie sumanė įvykdinti jį gy- tokiu ir patapsi". *
venime. To sunkaus, bet nau
Wayne B. Wheeler. Šitas žmo
dingo darbo našta puolė ant
Mokslą einančiam jaunimui
gus prohibiciją gina visur. Jis
sumanytojaus kl. P. Lapelio nėra naudingesnės nė geres
ją gina atskiriose valstijose ir
(dabar klebono) bei jo vien nės draugijos kaip A. L. R.
pačiame kongrese.
minčių pečių. Jie su didžiau K. Moks. S-mas.
" S a u s i e j i ' ' yra sumanę vi siu pasišventimu vykdė pra
Visi katalikai moksleiviaišokių priedų prie prohibicijos kilnų sumanymą.
es kurie jaučiasi esą lietuviai
įstatymo. Vienas iš tų svarsto
Štai jųjų sunkaus darbo vai būtinai turėtų tapti tos orgamas senate. Tai savos rūšies
bilius, kuriuom norima už siai jau išgyvavo dešimts me- nizacijos pastoviais ir veikiandrausti alų ir vyną vartoti tų ir šiandien su nepaprasta įčiais nariais bei narėmis neenergija rengiasi prie Jub. j tiktai mokslo metu, bet ir pamedikaliams tikslams.
Tas bilius lengvai perėjo per Seimo! O kas apkainuos kiek j baigus mokslą pasilikti tvir
žemesniuosius kongreso rū naudos atnešė katalikybėj ir tais organizacijos nariais*
mus. Bet senate su juo apsis mūsų tautai ta jųjų darbu su Jeigu taip mes visi mokslą
tota. Nes prieš " s a u s u o s i u s " tverta prakilni organizacija!!.. einą darysime, tai netik mūsų
Dabar organizacija jau gali tauta, bet ir kitos tautos gepakelta smarki opozicija.
Svarstant tą bilių senatorius augti ir didėti, bet to netvžten- gėsis ir grožėsis mūsų darbais.
Kultūringų tautų moksleivi
Watson pranešė senatui, kad Ka.
Laukia mūsų visų antras ja yra stipriai
organizuota.
tas bilius sumanytas komermilžiniškas protavimo ir vei Ypatingai Vokietijoje moks
cijiniais tikslais.
organizacijos
labai
Jis sakė, kad advokatas kimo darbas — organizacijos leivių
\Vheeler yra menkas prohibi- tobulinimo darbas, kurį Jub. svarbią rolę lošia visuomenės
J
cionistas. Bet kuomet riebiai Seimas turėtų gerai išgvildenti gyvenime.
Jeigu kam mažai terūpi mo
apmokamas, tuomet jis galvą ir rimtai apsvarstyti.
Būdamas organizacijos ak- ksleivijos organizavimas, tai
guldo už prohibiciją.
Wheelerį gerai apmoka ini- tiviu nariu per dešimts metų turėtų pažvelgti į Vokietijos,
ijardierius Rockefelleris. Šito daug patėmijau ir patyriau. Anglijos. Pranei jos, Belgijos,
tniliardieriaus tikslas yra vi Tiesa, organizacija auga ir plė Ttalijos ir į kitų kultūringi] ša
sai panaikinti alkoholio išdir tojasi, bet yra joje daug ne lių moksleivius, tuomet kitaip
bi mą. Rockefelleris bijosi, kad tobulybių kurios kenkia vjos au pradėtų galvoti apie savo tau
nebūtų ištobulintos alkoholiu gimui bei stiprėjimui. J u o or tos moksleivius bei studentus.
Štai artinas Katalikiškosios
varomos mašinos. Nes tuomet ganizaciją bus tobulesnė tuo
jo išdirbamai gazolinai butų ji bus stipresnė; o jeigu ji A. L. Moksleivijos Seimas.
bus tobula ir stipri tai ji galės Tas dešimties metų sukaktu
didelė konkurencija.
Taip senatoriui
kalbant išlavinti ir pagaminti tautai vių Jub. Seimas turėtų suju
gerų darbininkų ir vadų.
dinti ir sužadinti visas Ameri
adv. VVheeler buvo galerijoje
Mokslus einąs jaunimas ne kos lietuvių kolionijas ir at
ir visa girdėjo.
pasitenkinti
vienomis kreipti jųjų mintis ir akis į
Argi dabar neaišku, kokiais gali
tikslais čia prohibiciją vykdo knygomis bei mokyklos kietu tą nepaprastą mūsų* išeivijoje
ma ir kas tam tikslui pašven suolu. Jis dar mokykloje bn- moksleivių jųdįjinią. Ir aš ne
damos privalo maždaug susi-; abejoju, kad katalikiškoji vi
čia didelius pinigus!

PROHIBICIJOS KUUSIMAS.
•

Amerikoje " d i v o r s a i " (po
rų persiskyrimai) plačiai ži
nomi. Bet apie juos tenka vis
dažniau minėti laikraščio skil
tyse, nes tai šalies votis, kuri
ligšioi negydoma. Leidžiama
jai labiau plėstis ir nuoclinti
nacionalį organizme.
Moterystės ryšys Amerikoje
taip nebranginamas, kaip n&
branginama žmogaus gyvastis.
Labai retai pasitaiko katalikų
porose pasimetimų, gi dar re
čiau persiskyrimų. Katalikų
Bažnyčia draudžia persiskyri
mus. Persiskyrusiems drau
džia naujas sutuoktuves. Bet
kitų tikėjimų žmonėms persi
skyrti tai visvien ką nusis
pjauti.
Daugybės protestantų seklų
dvasiškiai nesirūpina savo ga
nomųjų žmonių dora. Nedrau.
džia jiems ardyti šeimynų, ku
rios yra valstybei stipriausia^
pamatas. Skleidžia jie socialis
tų pažiūras. Todėl jų maldnumiai kas metai eina vis
tuštyn. Dalis jų ganomų žmo
nių glaudžiasi tuomet prie
Katalikų Bažnyčios. Bet dau
guma klaidžioja netikybos m
kuose. Tikrojo tikėjimo jie ne
pažįsta, gi sektomis nepasiten
kina. Taigi ir kybo tarp dan
gaus ir žemės.
Moterystės negerbimas, pasi
metimai ir persiskyrimai čia
baisiai prasiplatinę. Su v. •Vai
stijų tautai, kuria, sudaro įvairiaušių tautij žmonės, neša
didelę pragaištį. " D i v o r s u s "
gali palyginti prie palengva
veikiančių nuodų.
Prie to daugiausia prisideda
įvairios rūšies civHės sutuok
tuvės, t. y. vestuvės. Kai-kurių
sektų dvasiškiai duoda poroms
šliubus kartais pe'r telefonus
ir telegrafus. Mėginama su
poruoti net oran pakilusiuose
orlaiviuose.
Nesenai Naujoje Anglijoje
buvo atsitikimas, kad vienai
moteriškei buvo duotas civilis
šliubas su numirėliu. Mirė ka
reivis Europoje. Amerikoje li
ko jo sužadėdotinė. Kareivio
gyvastis buvo apdrausta. Kad
atsiėmus legalį apdraudimą,
moteriškė turėjo prirodyti esanti tikrai numirėlio sužadė
dotinė ir gavo šliubą.. Tikslas
atsiektas.
Del tų ir kitų priežasčių čia
moterystė taip negerbiama.
Teisėjas Sabath Chicagoje yra vyriausiojo Cook apskrities
teismo teisėjas. Jis daugiau
sia perkratinėja porų bylas.
Per praėjusius dešimtį mėne
sių jfs praleido 2,000 tų bylu.
Daliai tų porų jis leido per
siskirti, daliai — pasimesti, ty.
skyrimu gyventi, bet daug po
rų jis ir sutaikė.
Jis tvirtina, kad nesutikimai
porose čia plečiasi nei koks
negesinamas gaisras.
Teisėjas daugiausia kaitina
prohibiciją. J i s buvo inanęs,
kad prohibiciją duos žmonėms
daugiau supratimo. Nes p r o h i
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JURGIO IŠPAŽINTIS.
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(Tęsinys).
— Aš nemoku melstis.
— Aš už tamistą melsiuos.
•
— J a u ponia, bent du kartu, pasižadėjai.
— Aš laikiausi pasižadėjimo.
— Ir aš nepasikeičiau.
— Iš kur tamista žinai? Malonė dažnai veikia mums ne
nusimanant.
— Ar leisi man, tamista, dar kartą apsilankyti ?
•
Rožė tuč tuojaus neatsakė. J i susimąstė. T a i buvo prakil
nus darbas grąžinti Dievui paklydusią sielą. Juo daugiaus Jur
gis prasikalto, jo atsivertimas juo gražesnis, naudingesnis tu
rėjo būti paklydėliams. Tokis atsivertimas Rožei atrodė ga-'
limas. Jos pasakymas, kad klaidos kančias pergyvenąs žmo
gus, ne be vilties. Bet jaunoji moteris nusimanė, kad panašus
atsitikimas reikalingas didesnio patyrimo.
•

.

•

•

Jeigu jo atsivertimas galimas, jis turi savo keblumų. Kiek
reikės ryšių sutraukyti, kiek prietarų pašalinti! J i s turi save
nugalėti, įsenusius įpročius palaidoti. O vėl, kiek svetimos įsravos, pasipriešinimo sutiks, kuri gali atverti Rožės įtaką!
O vėl, kokiais akstinais besivaduodama ji pavartos savo įtek
mę?
Rožė buvo pamaldi. Ir jos Jurgiui dėkingumas rišosi su
noru patarnauti jo sielai. Bet, kaip kiekviena tikra krikščionė,
ji buvo išmintinga. Ar jos išmintis gali leisti jaunam žmogui

Sjitractlenis,
suomenė su įdomumu teaiys ir
tai dienai atėjus vienu balsu
prabils. "Šiandien Am. &at.
Moksleivijos
Jub.
Seimas!
Tame Seime dalyvauja esantie
ji ir busiantieji tautos pirmaei
liai darbininkai!"
J u k Seimas yra nepaprastas
ir svarbus mūsų gyvenime
nuo tikis! Kuoskaitlingiausiai
privalome jame dalyvauti. Tai
gi moksleiviai-ės ir alumnai vi
si rengkitės ir visi dalyvau
kite Jub. Seime J e i g u ne asme
niškai, tai nors raštais pažy
mėkite savo mintis ir paduo
kite savo įnešimus bei patari
mus savo organizacijai.

vergas ir kankinys vokiečio ir
ruso, dėlto sunku buvo lietuvira prieiti prie mokslo, sun
ku buvo gyventi savo žalyje,
užčiaupęs bumą turėjo trauk>
ti sunkų vergijos jungą, o jei
išdrįso reikalauti žmoniškų tei
sių tai atsidurdavo šaltame Si
bire arba Uralo kalnuose.

Virto kitokia gadynė.
Nelaiminga mūsų tautai pra
eitis nebegrįš, iies šiandien,
kiekvienas lietuvio protas ir
širdis nusistatė geriaus mirt
negu svetimėms vergaut. Lie
tuvos žmonės atremia priešą
savo krūtinėmis. Amerikos lie
tuviai krauna dol. ant tėvy
Vienu žodžiu visi moksleiviai- nės aukuro. Lietuviai vargina
ei skaitlingai dalyvaukite Jub. mi spaudžiami žiaurių kaimySeime, savo rimtais s u m a n y m ų neišnyko tad šiandien ne
mais remkime mūsų vienintelę prigulminga ir prakilni tauta,
moksleivių

organizaciją.
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kolegija turės įsikurti, o su ja
ir aiškesnė ateitis mūsų išeivijai.

Uki šiol galima sakyti sunkų
ir didelį darbą išeivijos labui
dirbo išimtinai lietuvių dvasiškija, steigdama ir organi
zuodama parapijos mokyklas,
draugijas, susivienijimus. Bu
vo žinoma keletas ir svietiškių
inteligentų kurie gelbėjo tame
darbe, bet tai juos ant pirštų
suskaitysi. Mūsų profesionalų
dauguma tai žmonės be Dievo,
be tikėjimo; jie mėgino tokiais
ir mūsų visuomenę padaryti,
bet veltui. Kristaus Bažnyčia
tarp audrų ir putojančių ban
gų stovi ir stovės nepajudina
mai ir tvirtai. Ne tik panašus
vyrukai, bet ir patsai Mefisto
filius jai nebaisus. Į talką dva-

J o s beabejo, stengiasi p a r o d y t i ką siškijai

obalsis: Dievas ir tėvynė te- ji gali ir švietimo srityje.
pražydi visų širdyse ir dar
Lietuvių susipratimas.
buose.
Amerikos lietuviai jau nebe
Jonas P. Poška,
tie ką buvo l 6 arba 20 metų
Cent. pirm. atgal. Amerikos lietuviai dabar moka suprasti ir atjausti
kiekvieną naudingą ir reika
lingą darbą jų labui veikiamą.
Tad steigimas aukštesnio
sios mokyklos butų vienas iš
.
prakilniausių tikslų mūsų išei
(Pabaiga).
vijos. I r tas tikslas butų vykPirmyn prie aukštesnės mo d i namas ne keno kito,bet mūsų
kyklos. Kiekvienas kuris save tautos gerovei. '
vadina lietuvių,
kiekvienas
Visko užtektinai.
kuriam rupi laimingesnė ir
Kadangi kasmet užbaigia
šviesesnė ateitis mūsų nuvar parapijinę mokyklą ne desėtgintos tautos gali gerai supra kai priaugančio jaunimo bet
sti, kad mums nebeužtenka pa šimtai, aišku, kad daugumas
rapijinės mokyklos bet jau jų
skubėtų po savo pas
atėjo laikas apsvarstymui di toge į lietuvių
aukštesniąją
desnių dalykų kaip tai įkūri mokyklą. Kaip mūsų visuome
mas aukštesnės lietuvių mokyk nė atjaučia ir remia visus ki
los ir kolegijos, kame mūsų tus gražius tikslas ir sumany
priaugančioji moksleivija pas mus, nėra abejonės, kad ir ši
savuosius galėtų surasti mok tas tikslas bus sušelptas, o ga
slą ir prieglaudą. Ateitis kiek lima spėti, kad daug gausiau
vienos tautos, taip jau ir mūsų ir širdingiau.
prigulėjo ir priguli nuo to ko
Nes argi gali būti gražesnis
kius vadus turėjo ir turi.
tikslas kaip išmokinti ir iš
Katalikiška Lietuva pagei auklėti priaugančios mokslei
dauja ir katalikiškų
vadu. vijos krikščioniškai lietuviško
Taipat
milionas
lietu je dvasioje? Užteko jau mums
vių išeivių pageidauja krikš iki šiol prisiklausyti "bačkičioniškų vadų; o krikščioniš nių spikerių , , vieton šviesti
kus vadus gali duoti tiktai savo nuvargintus ir vertus pa
krikščionių mokykla. ^
sigailėjimo brolius kvailino Ir
plėšė iš jų širdžių jų bran
Kaip buvo iki šiolei.
Lietuvių tautos praeitis ne giausią turtą, tikėjibą. tauty
bę.
radastėmis ir lelijomis barsty
•
ta, bet dagiais ir piktžolėmis
Kas bus.
Lietuvis nebuvo liuosas pilie Ar ankščiaus a r vėliaus aukš
tis savo prabočių žemėje, bet tesnioji lietuvių mokykla ir

ateiti pas ją, ieškoti atsakymų į jo abejones, teirautis vaistų į
jo liguistas idėjas, padrąsinimo grįžtant į išganymo kelią! Ne.
J i davė sau atskaitą ir pramatė t kad tuo būdu ji nustos savo
rolės ir Jurgis ką kitą matys jos asmenyje. Greičiaus ar vė
liaus antgamtiniai jų tarpe ryšiai susimezgę sutruks ir vis
kas bus pralaimėta. Ištikima gedulingam našlavimui, visiškai
pasiaukojusi savo sūnaus auklėjimui, ji niekuomet nesvajojo
susirišti
naujais, - moterystės
ryšiais.
Nebūtų
vietoje, jeigu ji leistų Jurgiui dažniaus ją lankyti. J o prašy
mo ji negali patenkinti J i pasirįžo atsakydama vien sušvelnin
ti savo nesutikimą.
— Aš niekam savo durų neuždarau, atsiliepė galop Rožė.
Tamistai juolabiaus negaliu, atsimindama tamistos geradary
bę. Bet kadangi tamista nori su manim pasidalinti savo sie
los sielvartais, leisk man pareikšti gerą patarimą.
— Kokį? užklausė neramiai Jurgis Ralys, lyg spėdamas
kad visa jo viltis $#y$.
— Patarimo nelaukti nuo manęs daugiaus^ negu kasdie
ninės karštos maldos.
Supratęs, jis nubalo:
— Tamistą atsižadį pratarė kurčiu balsu, mane apšviesti
būti mano vadu.
— Aš nesugebu.
— O vienok, Ponia, tamistos žodžiai,, gilus dievotumas su
kuriuo klausei manęs, suteikė man lįg šiol nežinomo sustiprinirno*
— To sustiprinimo norėdamas tamista rasi savyje, gi
ypatingai Dievuje.
Iš jos švelnaus ir tvirto akcento, jis pastebėjo jos gaiu
tina nusistatymą ir ji jo neatmaįnys. Jis atsikėlė.
— -Sudiev, Ponia, pasakė. Dovanok man *uvž sugaišintas
tamistai valandas.
Ir jis išėjo, palikęs Rožę labai sujaudintą buvusia išpa
žintimi. J i ilgai negalėjo aprimti, jai skątidu ir liūdna buvo

skaitlingas

lietuvių krikščionių inteligen
tų būrelis. Mūsų visuomenė
džiaugiasi ir apvertina jų dar
bus.
Kun. A. Briška.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

AtfGštESflIOJI LtETtiVHI
•

n u n eina

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje)
Švėkšna (Tauragės aps.).
Pravažiavęs Švėkšną gali pasi
gerėti jos laukais, ypač ru
giais. Vasarojai niek nuo kait
rų nukentėjo. Lietaus yra ma
ža ir jo reikalinga. Šieno šįmet
maža, tečiau ^ienapiutė puiki.
Pastebėtina, kad žydai ėmė
supirkinėti aukso ir sidabro
pinigus. Moka už vieną rubli
aukso po 13 (trylika) osto
rublių. Turbūt jie juos į Vo
kietiją gabena.
Šiokioj karštoj vasaroj labai
dažnai dega čia miškai. Vienoj
vietoj į vakarus nuo Švėkšnos,
ties Pavienučio bei Jomantų
kaimais degė miškas visą sa
vaitę. Gaila miškų, ypač jau
nųjų medelių. Seniesiems me>
džiams gaisrai mažai tekenkia.
Parubežy tad jau šmukuliuojama iki valiai. Nešama
per rubežių spiritą, tabaką ir
kitus daiktus. Kareivių ant
rubežiaus yra, tečiau jie yra
sukalbamis. Kas stebėtina, kad
Inkaklių
muitinėje
imama
muitas nuo paprasčiausių daik*
tų, bet kitose muitinėse to
nedaroma. Leidimai rubežiui
peržengti kainuoja šioj pusėj
18 auksinų, o iš Klaipėdos
prancūzų 20 auks.

atsiminus jo sugeltą sielą. J i butų norėjusi beregint ją tikėjimo
ir meilės balzamu pagydyti, bet krikščioniškoji išmintis liepė
1

1

A'

laukti.'

BYfJL
Mariampolės miestas subruzdo. Įlūžusi darbininkų minia
plaukė Vytauto gatve prie Apygardos teismo rūmų. Gyvento
jai išėję gatvėn neramiai juos lydėjo. Vaikų būriai sekė minią.
J i šukavo, keikė buržujus, skundėsi Vyriausybe, pagieža ne
sitvėrė prisiminusi miliciją.
Teismas turėjo spręsti pirmosios gegužio dienos demons
trantų bylą.
Jie buvo kaltinami už viešos tvarkos ir gyventojų ramybės
ardymą. Pirmą gegužio dieną, žymus darbininkų būrys su
raudonomis vėliavomis iš miesto aikštės dainuodami inter
nacionalą ėjo pasveikinti savo draugų uždarytų kalėjime.
Keliomis dienomis prieš gegužio pirmąją dieną, slaptoji
policija nujautė pavojų. Bolševikuoją socialistai ir profesinės
sąjungos darbininkai tarėsi daryti sukilimą. Kareivių tarpe
varė smarkią agitaciją. Su jų pagelba rįžosi miesto valdžią
paimti į savo rankas, įvesti teroro ir " Črezvičaikos'' drausmę.
Policija padariusi kratą pas įtariamus asmenis rado juos
gerai besirengiančius. Daug revoliucinio turinio proklamaci
jų, ginklų, dinamito buvo pasigaminę. Visi jie prieš sukilimą
pakliuvo kalėjimam
Darbininkai norėdami išreikšti užuojautą k o v o t o j a m s " ' ^
laisvę" šukavo: "Šalin buržujų Valdžia''! " L a i gyvuoja pro
letarų diktatūra!"
Manifestantų priešaky buvo Juodsnukis. J i s jiems vado
vavo. Tikėjosi turįs geros progos savo draugų akyse nusitplauti nuo įtarinėjimo, buk jis yra slapios policijos agentas.
Policija įsikišo į jų vaikštynes, ypač kuomet jie pasiekę
kalėjimą vertžte veržėsi kalėjiman norėdami išlaužti duris ir
paliuosuoti savo draugus.
{Bus daugiau).

Antradienis,
1LIUI

Rugp.
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LIETUVIAI AMERIKOJE,
KAT. SPAUDOS DR JOS
SUSIRINKIMAS.

Cigarette
11's Toasted

Tel. Canal 267

Vak. Canal 111S

DR, P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1SS1 So. Halste* H H M
Valandos: l t lkl l t ryto: 1 lkl 4
po plot. t lkl t vakaro.
• i

• »

-

II

Dr. I. L MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgu
Ofisaa lOtOO So. Michigaa A ve.
Vai. l t lkl l t ryte: S lkl
4 po
plot, t : t t lkl 8 : t t Takaro
Rasidencija: 105S3 . Porry Ava.
Tel. Pullman S4I

Worcester, Mass. — Kat.
Spaudo? draugijos po Šv. Povylo globa susirinkimas bus 7
d. rugpjūčio, 2 vai. popiet pobažnytinėje svetainėje. Visi
nariai ir narės privalo būtinai
atsilankyti, nes šis susirinki
mas bus vienas iš svarbiausių.
Žinote gerai kad artinasi L.
R. K. Federacijos Seimas. Tu
rime išrinkti Seiman tinkamus
atstovus ir duoti seimui nau
dingus sumanymus.
Kurie dar nesate gavę kny
gų ateikite į susirinkime ir
atsiimkite.
Nepamirškite ir
nauju narių atsivesti. Čia dar
turiu pažymėti, kad 1920 me
tais turėjome 163 narius o Sį
metą turime tik 37 išviso. Tai
gi turime nenuleisti rankų, bet
dirbti kiek galima. Nors ap
linkybės sunkiai spaudžia, bet
vis-gi kurie myli katalikišką
spauda, tuos yra labai lengva
prikalbinti j šią draugiją įsto
ti, nes už vieną dolerį gauna
dviejų dolerių vertės knygų
kurios yra moksliškos ir bega
lo naudingos. Jas parašė vi
siems gerai žinomas rašytojas^
gerb. prof. kun. Pr. Bučys.
Turime daug visokių laišku
kuriuos reikės apsvarstyti su
sirinkime. Turėsite proga iš
girsti ką spaudos draugija nu
veikė bėgančiame laike, kiek
i.tliko naudingų darių ir su
šelpė Lietuvos našlaičių.
V. Blavackas. rast

DR.G.M.GUSE8
Praktikuoja 30 metai.
Ofisaa 8149 Bo. Morgas M.
Kertė ta-ro St.,
Gkdoaco, DL
8PECIJ A U S T A S
Mourtskų. Yyriakų, taipgi «aroniaku hgu.
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
iki 8 po plotu, nuo t lkl I valan
dą rakaro.
Nodėllomla nao t lkl I po plot.
Telefoną* Yartto 887

PENNSYLVANUOS LIETU
VIŲ DIENA.

Rugpjūčio 15 diena, Pennsylvanijos (Sehuylki-Uo County,
Apskr.) lietuviai švęs Septin
tąją Lietuvių Dieną, East Mahanoy Junctiou, Pa., Lake Si•
ADVOKATAS
de Parke. Lietuvių Dienos ko
Ofisas Dtdmlestyj]
mitetas deda visas pastangas,
į 29 South La Salto Street
kad tūkstančiai lietuvių suva
KamtarteSM
žiavę galėtų tinkamai laiką
Telefonas Central 8890
praleist ir butų iš ko pasi
•
• m»<
I Vakarais, 812 W. 33rd S t j gerėti. Komisija džiaugiasi,
kad viskas klojasi gerai, tik
Telefonas: Yards 4881
dar reikalinga darbininkų. Gi
riasi, kad ir programas bus įvairus ir gražus. Prasidės 10
vai. rytą. O apielinkės chorai
tik taiso kakarines, tik kaista
laike praktikų, o vis tai del
1900 S. Hakted Str.
TeL Ganai SUS
Lietuvos labo, nes pelnas ski
Valandos: l t ryto lkl 8 vakaro riamas Lietuvos Gynimo rei
Gyvenimas:
kalams.
1811 W. 8 M t**.
Valio visi ant išvažiavimo!
Tel. Proapoct 84tt.

; Y,W. RUTKAUSKAS į

i
E

DR. A. L YUŠKA

Dulkė.

Furopean ĄmertcanBu reau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARIJUSAS
Real Estate, Paskolos, Imm
Ir tt.
809 W. S5th St., Kamp. Halsted St.
Tel. Boulevard 911
Vai.: t iki 4 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub.hki t
Ned.: iki t po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
A6SOGIATION BLOG.
19 So. La Salio St.
Valandos: t ryto lkl B po ploto
PanedėUaia lkl 8 vakaro
Nedėliomis ofisas uždarytas
.••••SS
aiUlllllllllilIHIlIlIlIlIlIlIHIlIinilUIlIflM
Ros.

1189 Independence Blvd.
Telefonas Ton Buren 994

OB. A. A. ROTH,
Gydytojas ri
SpecijaUstas Moterišku, Vyriško
Taika ir rimt ohronlsku Ugų
VALANDOS: 10—11 ryto 9—p pt
pietų, 7—S vak. Nedėliomis 10—18 9
Ofisas 88*4 So. Halfte* St., Oatoa«e
Telefonas Drover 9998
aiiuiillllIlIllIlIlMIllflMIUIIIilIUIlflIflIlK

LIETUVOS INFORMACI
JŲ BIURO PRANE
ŠIMAI.
Kaunas, VII. 23 d. (E&a)
Kaune įkurtas biuras vardu
"Kūrėjas". Biuro tikslas yra
konsoliduoti Lietuvos prekybą
ir pramonę, o ypač duoti grįž
tantiems' Amerikos lietuviams
dorą patarimą kaip atatinka
mai sunaudoti savo kapitalą.
Tarp steigėjų yra Petras Vi
leišis, buvusis Žemės, Ūkio ir
Valstybės Tarybos Ministeris
Tūbelis, ir buvusis Valstybės
Tarybos pirmininkas (!) Šilin
gas.
'

tį: " lenkai nepildo Suvalkų
sutarties, kurią jie patys pasi
rašė, kas mums gvarantuos,
kad jie apskritai kokias nors
sutartis pildys, kuriuos jie da
bar nori su muniis daryti.'' Pa
sibaigus posėdžiui, lentų dele
gatas Aškenazi tokiuo brutafingumu puolėsi prie Lietuvos
delegato, kad Taryfcos nariai
ištikrųjų pamanė, kao! p. Aškenazi nori payartoti Jizinę
spėką savo argumentams pa
remti.
1921 m. liepos m. 27 d.

PRIENĮ! "ŽIBURtO" PIRI
Kaip sekėsi pasistatyti namas,
kur galėtų tilpti progimnazija.
Delko statyta namas?
Įsteigtoji 1918 metais Prie
nuose katalikų draugijos "Ži
burio" progimnazija du metu
gyvavo pasamdytuose namuo
se. Besidauginant progimnazi
joj klasių skaičiui ir tose kla
sėse mokinių skaičiui pritruko
Prienuose buto, kuriame galė
tų tilpti progimnazija. Gręsė
pavojus žūti progimnazijai.
Kad neleidus žūti tai naudim
gai mokslo įstaigai, sumanyta
statyti namas, kuriame galėtų
tilpti progimnazija.
Iš kur imta išlaidos statyti
įlamui?
Didesniam namui pastatyti
reikia daug p.in.igjj. Buvo ruo
šiama' šta'tfti į*rieiraošV para
pijos na»as. Jau buvo nupirk
ta apie du šimtu medžių.
Tie medžiai gauta statyti
progimnazijos namui. Pirkta
medžių daugiaus. Pinigų na
mui prašyta visų, iš kurių tik
buvo tikėtasi išprašyti. Para
šyta daug laiškų ir į Ameri
koje gyvenančius lietuvius,
kilusius iš Prienų ir apylin
kės parapijų, prašant aukų
Prienų progimnazijai namui
pastatyti. Iš vienos kitos vie
tos gauta aukų, pav. iš Bosto
no, iš Waterbury, iš Pittstono.
(Visus asmenis, davusius au
kų, nurodysiu atskirame straip
snyje.)
Iš daugelio Prienuose gir
dėjau, kad iš Amerikos gimi
nės rašą ir klausią, ar ištikrų
jų ruošiama Prienuose pro
gimnazijai namas, ar nesą čia
sumanyta prigavimas
pini
kams išgauti! Jei ištikrųjų ži
nosią, kad kas daroma, tuo
kart pasistengsią padėti auko
mis. Iš kaikurių gauta laiškai,
kuriuose žadama atsiųsti aukų.
Kadangi mane įgaliojo sta
tyti namą progimnazijai, tai
nurodysiu, kas daryta, kaip tjo darbas, kas dar reikia pa
daryti.
Kaip ėjo statymo darbas.
•Pradedant ruošti statyti pro
oon metų
™^„
gimnazijai namas, 11920
pradžioje, buvo numatyta, kad
tasai namas kainuos apie pen
kiasdešimts tūkstančių rublių
(šimtas tūkstančių auksinų).

PfUOGAS
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Bet vėliaus sumanyta statyti
didesnis namas, kuriame galė
tų tilpti ne tik progimnazija,
.bet. ir visa gimnazija. Be to
dar nuo sausio iki kol pradė
ti statyti Hiamas darbo kaina
trigubai pabrango, 'faigi pro
gimnazijos — gimnazijos na
mas kainuos, jau daug-daųg
daugiaus.
Padedant geros valios žmo
nėms pasisekė paruošti me
džiaga. 1920 m. gegužės mė
nesyje išmūryta namui pama
tas. 16 birželio pradėta statyti
medžio sienos. Per vasarą pa
sisekė pastatyti namo sienos,
uždengti stogas, pasistatyti ke
turi kaminai ir jau 6 rugsėjo
naujame name pradėjome mo
ksio metus (mokyties). Tiesa,
prieš pradėsiarit mokslo metus
dar tik tą dieną sudėta langai,
nespėta jų net apkamšyti (prošonus vėjai švilpavo), įsidėta
tik vienos durys iš lauko, kros
nys (pečiai) dar tik statyti
pradėta, tespėta įdėti tik pir
mosios grindys, lujoos buvo de
dama, bet vis tik galėjome pra
dėti mokslą.
Kadangi reikėjo
skubiai
ruošti namas, kad žiemai atė
jus nesušaldyti mokinių, tai
nors progimnazijoje buvo jau
keturios klasės, bet tegalėjome
mokinti tik dviejuose kamba
riuose: dvi klasi mokinosi iki
pietų, dvi klasi po pietų. Ki
tuose kambariuose dirbo dar
bininkai — ruošė kambarius.
Tik sudėjus klasių kambariuo
se ;.ajxtrąsias giįndįs. .irA pfrsta£
oiui krosnis jau nuo sJ3aH#ifc*<Jj
nesio pradžios galėjome dirbti
su visomis keturiomis klasė
ms prieš. piet. >
Iki užšąlant įtaisyta visos
durys ne tik iš lauko, bet ir
viduryje (pirmame gyvenime),
įtaisyta krosnys keturiuose
klasių kambariuose ir didelėje
salėje, sudėta antrieji langai.
Žiemą naujame name jau bu
vo šilta ir išsiteko keturios
klasės. Dar truko kambarių
mokytojams susirinkti, knygy
nui, raštinei, 'bet ką darysi,
labai visi džiaugėmės, kad
tiek įsirengėme.
Kiek yra name gyvenamų kam
barių ir kiek kambarių dar bus
įrengta?

kia: 1) apkalti iš lauko grajsiomis lentomis visas namas,
2) apkalti lentų eile lauko sie
nos iš vidurio, 3) iškalti len
tomis sieaos tarp kambarių
antrame ir trečiame gyveni
muose, 4) įdėti prastosios lu
bos antrame ir trečiame gj^
yenimuose, 5) įdėti gražiosios
lubos visuose trijuose gyveijim»ose, (pirmame yra dar tik
prastosios), 6) grindys antra
me ir trečiame gyvenimuose,'
7) pastatyti pečiai antrame ir
trečiame gyvenini, (reikia bent
10), 8) padaryti langai II ir
III gyv. (jų reikią 85), 9) įtaisyti durys II ir IJI gyven.,
10) ištinkuoti viso namo sienos
viduryje namo, 11) padirbdyti
geri laiptai į antrąjį ir trečiąjį
gyven., 12) pastatyti trejos
gonkos.

i

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JĘJ TAIP —
GAL GREIČIAUSIA JO MAISTAS JAM NE
TINKA. JEIGU NEGALI ŽINDYT SAVO
KŪDIKIO 7SL JEIGU JIS NETARPSTA
AMT JŪSŲ KRŪTŲ PIENO—DUOK JAM.

EAGLE
liCONDENSED

M1LK)

Tai yra maistas, kuris paselcmingai išaugino
šimtus tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengi
ami — tik pridėk virinto vandens, kaip nuro-

(Bus daugiau)
PAIEŠKAU savo puseserės^ Onos
Aponkaitės, ( po vyro nežinau Jos
pavardės). Paeina Iš Kauno red.,
Tauragės apskr., Kaltinėnų parap.,
Sodalės kaimo.
"Girdėjau, kad gyvena Kenoshoj,
Wis. Jinai pati ar kiti malonėkite
pranešti man, nes turiu svarbų rei
kalą.
Atsišaukite šiuo adresu:
BARBORA BARTKIENĖ,
4538 S. Hermitage Ave., Cbicago, Dl.
^TT

dyta.
The Borden Company
:

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų
tayg% Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku.
Taipgi gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje

.

=

New York

Borden Building

PARSJLDLODA FARMA
160 akrų žemės 2% mylios nuo
miesto prie gero kelio. Mokykla ša
lo farmos galo. Lietuvys kaimynas
susiduria su šita farma. 60 akrų ariamos. Dveji budinkai. Vienas na
mas 10 kambarių, antras 6. 2 barnes, 2 šuliniai, šios triobos randasi
atstu viena ,nuo kitos, gali du susidėja pirkti, arba parsamdyti vie
na 80. obelų sodna§, Gero miško
randasi, visa farma aptverta pytine
vielta kuri atlaiko net ir vištas. Del
greito pardavimo palieku šiuos gy
vulius Ir javus: 6 karves, i telyčia
nietu, 3 veršiai. 2 arkliai. 7 oškos,
3 paršai apie 100 vištų, 11 triušių
2 vežimai, 3 vežimukai (buggies)
nauja žagre. 2 "cuitivators". pjau
nama mašina grebiama, "cream seperatoi*', akėčios dvejos. Daugybe
mažu įrankiu pleškės. Dali naminiu
rakandu ir indu. 15 akrų kornu ant
lauko, kūgis rugiu nupjautu dvi liodes šieno, bulves ant lauko daržo
ves ir taip toliaus. Viskas už $6,000
parsiduos ant lengvų metinių išmokesiUų dali įmokėjus. Atsiliepkit tuojaus jeigu norite daugiau žinių arba
atvažiuokit pasižiūrėt, nuo Chicagos
ligi čia 9 dolleriai tikietus.
Jonas šlcgatis
R. 5 Wl»ltc Cloud Midi.

. . . .
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MANTREAL Į
HAMBURGĄ, DANZIGĄ i r LIEPOJU
VIA
Trečia
JUiasa
Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos
Tiktai vienas tiesus keUas | Baltic Fortus

1 CANADA LINE

Trečia
Kllasa

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai
Kambariai po dvi lovas.
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite
INTERNATIONAL M E R C A N T I J J E MARINE COMPANY
Chicago; F. C. Rrown;West Fass. »gt., 14 N. Dearborn Street
^ — — ^ — — H B B I i • au p a Į a a r B s n e g s a—m*K*
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Ant pardavimo didelė grocerne,
namas ir 2 lotai lietuvių apgyventoj
apielinkėj parsiduoda už labai pri
einama kaina iš priežasUes ligos. At-

2

John Wrzsenski ,
4821 S. Hojiore Str.
Cklcago.
Parsiduoda saldainių krautuvė su
namų labai geroj vietoj Ir pigiai
tarpe lietuvių. Randos neša $30.00
į mėnesi, parsiduoda iš priežasties
savininko važiavimo Lietuvon.
J. Jasiurtas
2251 W. 23-rd Place
Chicago.

| Laivakortes į Lietuvą
per Klaipėdą
S

Laivakortės iki Liepojuj «$114.00 iki Kauno $117.
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia issipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose

Ant šio puslapio šio laikraščio
dienrastij rasi pagarsinimą apie
Pordens Eagle Brand Condensed
Pieną. Iškirpk kuponą ir pasiųsk
į Borden Company, o jie tau pri
sius dykai pilnus patarimus apie
^ųdikių maistą kartų su kninga.
(Apgr.)

i
Prekybos j

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas.

telefonas Armitage 8770

i

I

Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10

J

Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus
šiuo adresu:

MARYAN S. R0ZYCKI
MTTZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Piano, Teorijos Ir
Kompozicijos
• • f l |T. We«tern AvC
ONcago, DL

LITHUANIAN SALES CORPORATION

——

Washmgtonas, VII. 27 d.
Pasklidusi Amerikos spaudoje
žinia, buk per Tautų Sąjungos
Tarybos posėdį Ženevoje Lie
tuvos ir Lenkijos delegatai su
simušė nėra visai tikra. Buvo
taip. Viename Tarybos posėdyj, svarstant lietuvių-lenkų
ginčą, Lietuvos delegatas p.
Galvanauskas pareiškė sel^an-

BRAND

>

Pirmame gyvenime, pastaty
tame iš rąstų, turime keturius
kambarius klasėms ir didelę
salę, kurion sueina mokiniai iš
klasių, kad pravėdinus klasėse
PIRMAS KŪDIKIAMS
orą, pasivaikščiojus pertraukų
MAISTAS.
laikų. Antrasai gyvenimas da
roma lentinis. Čia dar tik pas 1847 Gail Borden prirengė kū
tatyta stulpai, ant kurių už dikiams maistą kurį tūkstančiai
tiesta balkiai, uždėta sparai ir motinų dabar duoda kūdikiams
stogas ir tik kartą iš lauko ap nes jos iš prityrimo žino jog tai
kalta lentomis. Antrame gy vienintelis sveikiausios maistas.
venime bus šeši kambariai ir Bordens Eagle Brand Condensed
Pienas per paskutinius 63 metus
koridorius. Trečiame gyvenime
užaugino daugiau sveikų kūdikių
(jau stoge) bus keturi kamba-: negu kokis kitas vaikams prireng
riai.
tas maistas.
S ^ dar reikia namer»~f>*~j
padaryti?
Antrasai ir trečiasai gyveni
mai dar reikia įrengti ir pa
baigti rengti kai kas pirma
me gyvenime. Visą suėmus rei-

2

414 /Jroadvvay, Boston 27, Mass.
TeL Yar^s €666

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:

Blvd 8448

Dr. V. JL flMKUB
Lietomis Gydytojas. Chirurgas Ir
IM« «• Halsted St. Gbioaao.
Valandos: 10—12 iš ryto l—I Ir
*—I vakar* Nad. l t — u i | ryto.
* • » • • • • <»i» >•

Prienų progimnaBija laike statymo.

|

11

PLATINKITE ''DRAUGĄ."

i

Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Buldg.
3313 So. Halsted St.
Wilkes-Barre, Pa.
Chicago TeL Yards 6062
Chicagos -Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. Vakarais: Ųtarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9.-00 vaL l
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3 .-00 po pietų.

-
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Antradienis, Eugp. 2, 1921

DRSŪGA5

Naujas Pagerinimas Siuntimo
Pinigu į Lietuvą per Draugą

CHICAGO^ TURĖS ORO LI IŠ LABD. SĄ GOS DARBUO kad chicagiečiai pamatuotai
NIJĄ.
TĖS.
džiaugiasi L. Vyčių Chicagos
Apskričio choru.
Rep.
Pasibaigus Chicagos prog
Dar noriu plačiai visuome
reso parodai bus tuojaus įs nei pranešti, kad Labdaringos
IŠ DIEVO APVEIJDOS PAR.
teigta kelionei oro linija tar- Sąjungos antrasai
piknikai
je Chicagos, Milvvaukee, Det- bus rugpjūčio 28 d., Nekalto
Kviečiame visų draugijų at
Lietuvos TJTrio Bankas išmoka pinigus nelaukdamas kol ateis perlaidos iš A m e ^ *
roit ir kitų Miehigano paeže- Prasid. Panelės Švenč. parap.
stovus, valdybas ir pavienius
rikos.- Bankui užtenka to kad gauna pranešimą iš " D r a u g o ' ' ofiso kam kiek reikia
i y miestų.
darže (Brighton P a r k ) .
narius į susirinkimą
kuris
išmokėti ir jis tuojaus ima siuntinėti pinigus po visą Lietuvą.
Lėktuvai su keliauninkais
J a u nekurie biznieriai auko bus rugpj. 3 d., Dievo Apveizkasdien apleis miesto prieplau mis parėmė šį Labd. Sa-gos dos par. mokyklos kambaryj,
Taigi kas siunčiate pinigus per * 'Draugą", nereikalaujate siųsti savo giminėms
£a. Vienam kartui bus imami darbą. Gal daugiau gerašir 7:30 vai. vakare, pasitarimui
perlaidų nei čekių; jie nereikalingi; jų daugiau mes ir nedavinėsime (jei kas labai no
B-5 keliauninkai. Nuskristi į džių biznierių atsiras.
kaip pasekmingiausia suren
rės, be abejo, galės gauti).
Jfilwaukee užims apie 65 mi Kitiems meiams (1922) La- gus parapijai pikniką.
•
liutas.
Kelionė atsieis $50 bd. Są-ga paėmė National dar
Tokiu būdu pinigai bus Lietuvoj išmokami da greičiau, dėlto kad " D r a u g o "
Kviečia Komisija.
»
vienam asmeniui
žą ant birž. 4 d. del savo pik
pranešiami Bankui nueina į Lietuvą k u r kas greičiau kaip Jūsų laiškai. J u s stebi
Skriandant į Milwaukee lėk niko. Kitos katalikiškos or
DRAUGO
PIKNIKAS.
tės, delko tai yra? Bet tai yra faktas.
tuvas galės sustoti dviejose ganizacijos malonėkite neren
vietose — Kacine ir Kenosha. gti didelių pramogų tą dieną.
Kaip mes siunčiame savo pranešimus Ūkio Bankui ar submarinais, ar kokiais
%
Rugpjūčio 7 d., National
Nuskristi į Detroitą užims
A. Nausėda.
.
aeroplanais, a r da kaip kitaip, tai mūsų sekretas. Tą sekretą pasakysime tiktai tiems,
darže, Riverside, Illinois bus
apie 4 valandas.
kurie labai prašys pasakyti
vienas iš triukšmingiausių,
*
Tam tikslui jau įsteigta
IŠ NORTH SIDĖS.
-didžiausių piknikų. Taigi visi
kompanija, kuri pradžioj var
Liepos 27 d. Šv. Mykolo
Ofisas atdaras kasdieną išskyrus šventadienius nuo 8 v a i ryto iki 8 vai. vakare.
žmonės iš visų kraštų Chica
tos 4 lėktuvus.
svetainėje Šv. Kazimiero'Bro
gos esate nuoširdžiai kviečia
lių i r Seserų draugija laikė
SMONĖS UŽPUOLĖ BIBLI mėnesinį susirinkimą. Iš ra mi atsilankyti; jei neatsilan
kysite, tai ilgai, ilgai gailėsitės
JOS AIŠKINTOJUS.
portų paaiškėjo, kad y r a trys
nes bus visokių įvairumų ką
ligoniai. Jiems pašelpą užmo
Telefonas: Roosevelt 7791
kiti piknikai neturėjo.
Ši sekmadienį ant kampo kėjo. Išmokėjo ir pomirtinę
"•"»
Tikietus galima visur gauti;
St. Louis ave. ir Roosevelt ro- už narę Roz. Šienkevičienę.
ad keli kokios tai sektos " m i Šv. Mykolo parap. komite užtai įsigykite, o paskui gal
sionoriai" pradėjo sakyti " p a tas pakvietė draugiją dalyvau ir vietos pritrukti. Tikime*,
{^ « • • • » » » • » ! » » » » ! » » » » » » — » » • » » • » — » * * » * '
mokslus." Susirinkusiai mi ti parapijos piknike, kuris-bus kad žmonės skaitlingai suva
niai tas nepatiko.
siepos 31 d. Polonia darže žiuos, o tenai stengsis visus
Pakilo riaušės, kurių metu Draugija priėmė pakvietimą. užganėdinti.
Akademike.
keli policmonai apmušti. " P a 
Draugija išreiškė kun. Prof.
mokslininkai" pasprūdo. Gi Pr. Bučiui laimingos kelionės ŠV. KAZ. AKADEMIJOS • Dr. M. T. STRIKOLIS {
policija areštavo keletą triukš
RĖMĖJŲ PIKNIKAS.
J Lietuvi* Gydytoja* Ir Cblrsarg—|
Lietuvon ir ilgiausių metai.
madarių.
*
Peoples Teatro Ifssoe
I
Dvi draugijos narės paaukavo
3107 So. Morgan Street
• 1 6 1 6 W. 47tH 8tr. Tel. Boul. t « o |
Vasaros
metu
beveik
visi
po $1.00 į steigiamąjį kun.
CHICAGO,
ELLINOIS
•Valandos: 6 Iki 8 rak. Nedėl l t I
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ
VAKAR PALAIDOTAS PO Prof. Bučio vardu stipendijų žmonės k a i p seni ir jauni, ma • i k i 1S ryte.
Telefonaa
Tardą
ROSI
I
Rea. M 1 4 W. 48rd Street į
LITIKAS BURKE.
Valandos: — s iki 11 U ryto:
OFISŲ VALANDOS:
fondą prie Lietuvos universi ži ir dideli nesėdi namiej, va
S po pietų iki 8 rak. Nedėllocnls nuo I Iki J ral. vakar*.
8347 Emerald Ave.
7S1 W. 18-ta Gatvė
Nuo ryto iki plet
I
teto teologijos bei filozofijos žiuoja kur nors j laukus, miš
S
fTeL
MoKinley
MS
|
kus
pakvėpuoti
tyru
oru,
at
Vakar palaidotas andai Chi- fakulteto.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare »;.
Nuo 2 iki 8 vakare.
1
Telefonas
Boulevard
9397
cagoje miręs plačiai žinomas
gaivinti save. Bet štai dabar
Pinigai
priduoti
Draugui.
*a*a#aAii#vjiii#^tA*sj8ia#ižxsi#«
demokratų partijos veikėjas
pasitaiko labai gera proga,
Vel. Blvd. 7042
^Telefoną*
Boulevard 9199
J
Rep.
Robert Burke.
pv. Kaz. Akad. Apskritis ren
gia pikniką rugpjūčio 14 d.
Pastarasiais keliais metais
LIETUVIS DEHTMTA8
DKNTIS1A8
J
YRA KO DŽIAUGTIS.
Jeigu Nusidegi
Bergman's darže. Tikietai ne
4711 SO. ASKLAJTD AVMMUM
jis buvo išėjęs iš politikos ra
»nsi Bouth GLalsted Ku.
o
"Th»
Tai aprišk žaizda ir uždėk
4T-to« G*rv*«
LittUNytr—
brangus ir d a r su išlaimėjimu [Valandos:artinuo
to. Bet seniau jis buvo žino
indos. 9—18 A. M
•
forUUUIUa'
t ryto Iki t
1 _ 6 ; 7—8 P. M.
*
Kad chicagiečiai džiaugiasi vieną iš trijų," fountain plunkSsredomla noo 4 11* • vakar*
mas ne tik Chicagoje, bet ir
,
,,
L. Vyčių Chicagos Apskričio
< • žiedelis
;
as^aaaa a r a c a s —fc-~~r~:
N u š a l d o i r trr«it«i u«ryck».
ir "wrist
visoj šaly.
sna
Gedulingos pamaldos už jo choru, jo vedėjumi, jo visais laikrodėlis". Visko neįvardin
J. P. WAITCHES
dūšią buvo Nekalto Pradėji solistais bei solistėmis visi aiš siu bet kaip atsilankysite ga
S. D. LACHAW1CZ
Lawyer
LIETUVT8 GRABURIU8
mo" bažnyčioje, No. Park ave. kiai žino. Bet del dažinojinio lėsite gėrėtis gražumu. Pirki Patarnauju
l a i d o t u v ė s koplfiauvla. Rai
IilETUVIS ADVOKATAS
kai* maldtlo ataifamktl. • n t n o Aarbv
kaip kitų, tolimų kolionijų žy te bilietus iš anksto.
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
bu«Jt« • i g a a U l a t t .
Tel. Dearborn 6096
SS14 W. 13rd PI.
OhMaco, Dl
NAUJAS LOYOLA UNIVER mus svečiai, dargi pagarsėję
Vakarais: 4500 So. Ashland Ave.
Akademike.
TcL Ganai H M
Q BMO/VDU'AV
dainininkai žiuri į mųs chorą
NfcVV V O R h N ^
Tel. Yards 1058
SITETO PREZIDENTAS.
> • » - • • - . i —
• • - - - . .
l i E M Kelionė B e Persėdimo l s JiEW IfOK&O P e r L 1 B A V 4 Arb»
ir ar galėtų mūsų džiaugsmas
H A M B l T l G į — ETTKUNU8
IŠ TOWN OF LAKE.
Loyola universiteto prezi būti be pamato, Draugo redak
I LIETUVA
įaMETŲ
ŠITAM
BIZNY
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų paėto laivai išplaukia:
dentas kun. Furay rezignavo cija užklausė nuomonės p . J.
L. D. S. 48 kuopos susirin
S. S. POLONIA Ru£rp. 24
S. S. IiATVIA Rugp. 5
iš užimamos vietos. J i s pa Či'žausko, kaip jam atrodė Vy kimas bus antradienyj, rug
S. S. LTTUANIA Rūgs. 7
S. S. ESTON1A Rugp. 17
I Perkėlė aeavo ottaą po noro
|
Pasaiicriams tiesus pa tara v imas tarp LIBAU-DANZIQ-Hallfax, Oan.
šauktas prezidentu St. Mary čių Aps. Choro išpildymas o- pjūčio 2 d., Šv. Kryžiaus par.
Vial laivai turi puikus kambarius trečios kliasoa keleiviam*
of the Lake universitetan, mie pereiės "Kornevilio V a r p a i " . svet. Visi nariai bei narės ma J4729 So. Ashland AvenueJ
Kreipkitės prie musv agentų Jūsų mieste arba pas
f«A
3331 S O U T H
SpecUallstaa
C
K.
W.
KJEMPF,
Geni. Western Pass. Ag^. 129 N. LaSalle St. Chicago
Štai
jo
atsakymas:
abelnai
stely Area, 111.
lonėkite skaitlingai atsilanky |DŽIOVV, MOTERV ir VYRŲ L I O C |
W e
HALSTEDST.
Phone Yards 6894
Loyola gi universitete pre imant išpildė gerai. Chore yra ti, nes yra daug svarbių rei (Valandoanuo 10 Iki 1S išryto; nuo f
gera
harmonija
ir
gan
galin
§8
Iki
B
po
pietų;
nuo
7
lkl
8:8*1
PINIGŲ SIUNTIMAS,
zidento vietą užima kun. Ag
kalų aptarti.
Nedėliomia 18 kil i
•
gai
dainavo.
P
A
SPORTAI,
LAIVAKORTĖS
Telefoną* Dreiel M88)
n e ^ iš St. Louis, mėnesinio reJanusas, sekr.
Perkame ir parduodame namus ir
Apie solistus: O. Pocienė ža
ligijinio laikraščio "(įueen's
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
vėją savo briliantiniu balsu.
AVork" redaktorius.
Spaudos draugijos susirinki
dame paskolas ant namų. Padaro
BEST AND BIGGEST CIGAR
me visokius dokumentus. Teisin
Kun. Agnew y r a gimęs m. Kaipo aktorė, matytis buvo, mas įvyks, rugpjūčio 2 d., Šv.
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
gas, greitas ir geras patarnavimas
"VVestphalia, Kas., 1881 met.kad ant scenos jautėsi vieto Kryžiaus bažnytinėje svetainėPareikalauk mūsų Kataliogo No. 4.
Gfiso valandos: N u o 8 ryto iki
I. I. Lewi8 Cigar Mfg. Co. Newark, N. 3.
je,
({estai
ir
mimika
buvo
gan
1900 metais jis įstojo Jėzuitų
je, 7:30 vai. vakare.
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas PasauliJ.
Gydytojas ir Cblrnrgaa
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Negeri.
kongregacijom
Tai augšto
Valdyba.
L* M
4441 So. Westėm Are.
dėliomis iki 2 valandai po pietų.
D.
•
Šulckaitė
dainavo
švel
mokslo vyras.
Telefonas Lafayette 4146
niai, maloniai.
ATLETŲ DOMEI.
Valandos: 9-11 rytais 1-1 po
ĮJIinilllll>IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIiiiHlllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinill!iMIIIIIIIIIIIIIIIII!lllll|U<IIIIIIIIIIIIIUIIIIIin
J. Balsis, kaipo režisierius
APIPLĖŠTOS 3 AVALINIŲ
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėl die
niais tiktai po pietų S lkl B.
parodė savo gabumus. Kaip
KRAUTUVĖS.
L. Vyčių Chicagos Aps. atle
vaidinime taip ir dainavime tinis ratelis laikys susirinkimą
Vakar rytą du plėšikai kitą savo užduotį atliko gerai.
antradienyj, rugpj. 2 d., AušVALENTINE DRESMAKING
po kitos užpuolė tris Ne\vark
A. Šlapelis kartais nusvyra-1 ros Vartų svet., 7^:30 vai. vak.
GOLLEGES
Shoe Co. krautuves: 2738 W. vo su savo balsu, bet jei jis Visi nariai malonėkite skaitlin [6205 8. Halsted, 2407 W. 84adlsoii,J
(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).
1850 N. Wells St.
North ave. 1824 Blue Island savo balsą lavins, tai gal pa gai atsilankyti.
137 Mokyklos Jungi. Valstijose.
ave. ir 4016 W. North ave.
Moko Siuvimo, Patternų Klrplsiseks jį sutvarkyti.
Janusas, sekr.
10, Destgnlng blspiui ir namams.j
"."•euiiei
wv*
Iš visų krautvių paimta 935 J. Ramanauskas gražiai dai
[Vietos duodamos dykai* Diplomai.'
[okslas lengvais
atinokėjimaia}
dolierių.
navo.
•Kleaos dienomis ir vakarais. Pa-<
Pinigas siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas
TelofMiM Poli
jlkalaukit knygelės.
Kiti dainininkai bei daini
Tel.
Seeley
1848
Dr. P. P. ZALLYS
DAUG ŽMONIŲ LANKĖSI ninkės neblogai padainavo.
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.
SARA PATEK, pirmininkėj
Li et uvis Den tistas
PARODOJE.
Direktorius A. Pocius chorą
10801 So. Mlehlgaa A
=
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvų ir iš Lietuvos. Padarome legališ»—i-a, m.
ir orkestrą gabiai ir jausmin
•ALANDOSt • nrta Iki 9
P u l l m a n S4J Ir JUS*
Pranešta, kad praeitą sek gai vedė. Artizmo netruko.
1 ri kus dokumentus, davemystėš, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė
į Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos i r apdraudžiam nuo j
madienį progreso paroda imW Vietomis del nekuriu solisčių
= ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 5
sto prieplaukoje aplankė 150,- pavelijo orkestrai truputį per /TZzšztzz
IiULTUVIM
rj kreipkitės pas
GYDYTOJAS I R OHIRURGAB
skambiai groti. Garbė yra Po hone Seeley 7489
000 žmonių.
5
Ofisas ir Orraalmo Tieta
DR. L M. FEINBERG
ciams, kaipo
ištobulintiem?
8253 South Halsted Street
G y d o specljaliaj
muzikams.
Valandos nuo 18 lkl 12 ryte; nuo
moterų lytiškas ligas
8
lkl 4 po pietų; nuo 7 iki f vak.
1
liadison
Str.,
Įrnirnpas
Praeitą parą Chicagoje pa
Šio žymaus muziko kaip p.
tern Ate., d i l o a g o
Hedėliomis nuo l i iki 2,
vogta 12 automobilių.
Cižausko liudijimas parodo, Valandos: S—4 po ptet 7—• vmJfc.

2334 S. Oakley Ave.
- Illinois

imo Skyrius §££
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Dr. M. Stupnicki

Dr. M. Stapulionis

8

Dr. C. Z. Vezelis

DR. C. KASPUTIS

ulentholatūn
um

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

S DR, CHARLES SEGAL į

M. J. KIRAS

&

John Ruski n

DR. A. K. RUTKAUSKAS

f Laivakortes T i e s i o g į Lietuva f

$107.10 iš Montreal'o iki Klaipėdos (Memel) I

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS. i

DR. S, NAIKELIS

I

PAUL P. BALTUTIS & CO.

| 901 W. 33rd Street

i

Tel. Yards 4669

i
Chicago, 111. į

IFllltllIllIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIlIIIIIlIlIlllIlIlIlIlIlIlIllIIIlllllIMtlIlIlIlilIlIlIltlIllIlllIIIIlIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllfllUĮtlMIEIllllIlts?

