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BOLŠEVIKAI PANAIKINO
tai mes patys būtumėm kalti.
Taigi Lloyd George yra
PROHIBICIJĄ
nuomonės, kad su jo tomis tei
singomis pažiūromis sutiks ir
Namų savininkai gali atpirkti
visos kitos viešpatijos, išsky
namus.
VILNIUS,
rugp.
18.
—
Iš
rus, žiuoma, Pranei ją, kuri
LIEPOJAUS LIETUVIAI. bui, nesutiko. Posėdis jokių
Kauno
pranešta,
kad
Lietu
svetimomis skriaudomis nori
rezultatų nedavė.
RYGA, rugp. 18. — Bolše
vos
valdžia*
yra
labai
karintukinti Lenkiją.
vikų valdžia specialiu parė^
Liepojuje yra gana daug
game upe. Kalbama, lietu dymu visoj Rusijoj panaiki lietuvių, bet daug jų yra ir
Klaipėda. Klaipėdos kraš
Pasiųlo karuomenę.
viai artilerijos
nori įsigyti no ligšiol gyvuojančią prohi- ištautėjusių ir sulenkėjusių, to jaunimo sąjunga "Santa
Pagaliau premieras pareiš Olandijoje.
biciją.
Gyventojams
leista vienok ir čia, ačių vieno ar r a " rengia iškilmingą, suvaPirm
poros
dienų
Lietuvos
kė, jog šį rudenį arba atei
vartoti lengvas vynas. Nes kito veikėjų pastangomis, pa žiavuną Palangoje liepos 31
pati Anglija pilnos
Airijos
NE DOMINIJOS AIRIAI
karo
reikalų
departamento
nantį pavasarį Anglija Silevyko surengti 3 metų Lietu dieną.
kitokio neturima.
nepripažįsta. J i atskėlė nuo
NORI.
vienas
karininkas,
gen.
Storu
zijon pasiųs daugiau karuovos nepriklausomybės pami
"Memeler
Dampfboot ,!
Airijos šiaurius ir siųlo domi
Depešoje
iš
Maskvos
į
Lat
menės, jei matys, kad tokia ma (?) važinėjo Olandijoje
Daugumos lietuvių praneša, kad Klaipėdos direk
Jie stovi už pilną, nepriklau niją. Toksai pasiųlymas, tai ten reikalinga palaikyti tvar su tikslu tenai nupirkti aštuo vių Telegrafų agentūrą pat nėjimą.
virtinama žinia apie prohibi- ekonominis ir kultūrinis sto cijos prezidentas Altenbergas
apgaulybė. Nes Anglija Airi
somybę.
nias anuotas.
ką.
Daug čia ir valstybės tarybos viee-pircijos panaikinimą. Bolševikų vis apverktinas.
jos termino senai nevartoja ir
Tranzakcija
teeiau
šiuo
kar
elbsti
Tečiau tvarka ten būtinai
DUBLINAS,
Airija, rugp. neturi reikalo vartoti. Angli
valdžia
išleido
parėdymą,
j
o
g
j
£
sietuvos konsulas. Ne mininkas Kraus nesenai buvo
tų
nepavyko,
nes
už
armotas
m
a
ž
a
i
turi
but
palaikoma.
Neturi
18. — Airijos respublikos pre jos supratimu nėra jokios Ai
ateity Rusijoje leidžiami p a r - |
lietuvių užsirašė lat- nukeliavo Varsa von, tikslu
reikalauta
aukso.
zidentas de Valerą vakar kal rijos. Taigi nėra kam nei sių but leista, kad koki ten karš
davinėti svaiginamieji gėry- v i a i s i r d a b a r g a i I i s i : norė malkų pirktis, bet jokių poli
Kaunan
atėjo
transportas
bėdamas parlamente (dail eire lyti dominiją. Tečiau Anglija tuoliai mėgintų ardyt ramybę
mai, kuriuose gali but ligi 14 tų grįžti Lietuvon, tik jau tinių sutarčių nepadarę.
su
mundieriais
ir
amunicija
1i
ir mėgintų varu kitiems pri
ann) pareiškė, jog airių par siųlo.
nuošimčių alkoholio. Tečiau pervėlu.
Koenigsberger Allgemeiiš
Vokietijos.
/
mesti
savo
norus.
lamentas nepripažįs Anglijos
tie
gėrymai apdėti augštone Zeitung" pajuokia, kad
Koks
gali
but
airių
derėji
Neutralėj
zonoj
lietuviai
or
paduotvi taikos sąlygų, būtent,
Suprantama, premierui už
mis mokesti mis
Vilnius. Lenkų vyriausybė tokiems augštiems valdininmasis
su
Anglija.
Anglija
sa
ganizuojami
į
partizanų
bū
dominijos valdžios formos.
tą teisybę daugiausia nebus
Žinomos Rusijos
vodkos pasiuntė rusų užsienių liau-|kams neišpultų važuioti Var
ko,
jog
airiai
negali
nuo
jos
rius.
Būriai apginkluojami
Tai Jis pareiškė antroje Ai
jlėkingi lenkai.
Nes prieš
prohibicija buvo įvesta ten dies reikalų komisarui Čičeri- šavon malkų pirkti, jei nebū
atsimesti.
Stato
sąlygas,
ku
šautuvais
ir
rankinėmis
gra
rijos atstovų sesijoje, kuomet
juos daugiausia jo kalba bu
buvusio caro Nikalojaus lai nui notą, kurioj nurodoma, tų politinių reikalų.
rias
airiai
turi
priimti
ir
pri
natomis.
Gyventojai
nemie
pakeltas Anglijos paduotų są
vo atkreipta.
kad del rusų vyriausybes kal
kais karo prodžioje.
Iš visko matyties, kad len
lai atsineša į tuos būrius.
pažinti, nežiūrint to, ar jie no
lygų klausimas, pasiremiant
Rusijoje prasideda nejudo tės iki šiolei lenkų komisija kai stengiasi pasisavinti Klai
ri, ar nenori.
Lietuvoje
(Jenkai
sako:
premiero Lloyd George atsaJiems labai
Kauno Lietuvoje) sukelia di mų nuosavybių denacionaliza gražinti kultūros turtų Len pėdos kraštą.
kvmu.
Skaitlingas susirinkimas.
ei ja pasiremiant
išleistuoju kijai negalėjo vykti į Mask rupi įgyti antrą uostą, kuriuo
dį
žmonių
nerimavimą
pas
J i s pažymėjo, kad Airija
nauju bolševikų valdžios įs vą, nes rusų vyriausybe ne mano naudoties, kuomet tu
Dubline skaitlingas
airių
kelbta arklių mobilizacija.
neprisiima jokios dominijos.
Buvusieji namjų ir duoda reikalingos vizos lenkįų rės laisvą tranziją per Lietu
suvažiavimas ir susirinkimas.
Toliaus iš Kauno rašoma: tatymu.
Anglija arba turi pripažinti
komisijos nariams.
vą, Tuo tarpu Klaipėdos kra
Suvažiavo būriai žmonių iš viLietuvon iš Vokietijos tu žemės savininkai gali tas sa
BERLYNAS, rugp. 18. —
Airijai pilną nepriklausomy
što prekybos atstovai tariasi
sos Airijos pasižiūrėti, kaip Tš Rusijos pranešta, kad ba rėjo atvykti 3,600 savanorių. vo nuosavybes ir vėl įsigyti.
be, arba visą Airijos klausi
Ryga. — Čia lietuvių yra su lenkais. Lenkai nori duo
veikia laisvai ir atvirai pir do apimtuose plotuose Rusi Be to, kalbamai iš Vokietijos Tečiau jas turi atpirkti nuo
mą pavesti išorinei arbitraciNeužilgo žada ti malkų, Klaipėda geležinke
bolševikų valdžios mokant"ge apie 10,000.
masisL Ari r jos parlamentas, ku jos monarebistai
praplečia
lietuviai
parsitraukė
šarvuo
jai.
pradėti leisti savo laikraštį lių medžiagos.
rio airiai per šimtmečius bu savo propagandą, kuri šiuo tus traukinius, šarvuotus au rus pinigus.
•
"Rj-gos Balsas."
Premieras Llovd George lai- vo troške ir pasiilgę.
Apie tai irgi pranešta iš
kartu darosi pasekmingesnė. tomobilius, nuodingas
dujas
ške pasakė, kad Anglija jo
Padarius Rygos miesto vai
Maskvos.
Jei
tas
tiesa,
tai
Visų ūpas matosi vienodas.
MOTERYS NENORI INEITI
ir
kaukes
(nlaskas).
Kunigaikštis Dimitrii Pavkiu būdu nesutiks, kad kas
dybai
reviziją,
lenkų
užlaiko
bolševikai
žmo
YLsi pasiryžę .kovoti, ir mirti. lovie, ~fcftrs kituomet turėjo • (Tai tik vis vieni lenkų socialistai
NUSIGINKLAVIMO |
svetimas turėtų taikinti Airiją
mose
prieglaudose,
pasirodė?
už savo šalies laisvę.
KONFERENCIJON.
I r tuose spėji nėms ims plėšti antrą kailį.
nužudyti žinomą Rasputiną, spėjimai.
kad tenai lenkų vaikų yra vos
su Anglija. I r tik del to, kad
Iš Londono pranešta,
jog kalbinamas į Rusijos eaius, muose, galimas daiktas, tei
tiktai 30-tas nuošimtis, o ki
Airija yra neatskiriama Bri
HIGHTOWER
YRA
KUNIGO
ti visi latvių ir lietuvių vai Tam tikslui jos neturi kvali
tanijos dalis. Airijos reikalai, anglų spauda išdalies prita jei šiuo kartu propaganda sybės nebus nei aguonos grū
UŽMUŠĖJAS.
fikacijų.
kai. Dabar lietuvių ir latvių
tai Britanijos vidujiniai reika ria de Valeros pasakytiems ai duotų geistinų vaisių. Kal- do).
parlamente
žodžiams. hama, jog tasai kunigaikštis
vaikai patalpinti jų prieglau
lą. Į imperijos vidujinius rei rių
Jis išvežė kunigą pas "ligo
s aiula
YVASHINGTON, rugp. 18.
NAMUOSE
DIRBAMI
SVAI
kas negali maišytis \ P
paduoda
sugestijų, jau esąs Rusijoje ir, kad modose. Tarp Lietuvos ir Lat
kalus nieką
>>
ni.
kad Anglijos vyriausybės pa- narehistų judėjimas turi didį GALAI NEPALIEČIAMI
vijos padaryta sutartis del — Buvo sumanymų, kad Suv
•
Airija suskaldyta.
siųlymai butų pavesti airių skaitlių šalininkų, ypač val
tremtinių iš Rusijos . grąžini Valstijų delegacijon į nusigin
Bi tik dirbami sau, bet ne par SAN FRANCISCO, CAL, mo.
referendumui. Ir pažymi, jog stiečių tarpe.
Latviams bus atlygina klavimo konferenciją be vyrų
De Valerą sakė:
rugp. 18. — Williamą A. Hig- ma duona; bus pradėta mo prezidentas
paskirtų
nors
duoti.
te
Viena indėnų patarlė skam dauguma airiu sutiktu su doŽinomas rusas rašėjas ir
htower pozitiviai indentifika- kėti rugpiučio mėnesy už va vieną moteriškę.
b a : Apvilk mane kartą, tau minijos valdžios forma, neat poetas, Dimitrii MerežkovsPasirodo, pačios moterys
AVASHINGTON, rugp. 18. vo, kad jis rugp. 2 d. buvo goną — kilometrą 11 auksinų
pačiam yra gėda; apvilk ma kreipiant domos į atsimetusią kii, atviruoju laišku į genero
—J Kongreso žemesnieji ru-' pakvietęs kunigą Heslin pas vertės. Yra žinių, kad per yra priešingos tam sumany
ne antrą kartą — man pačiam ( UMerio provinciją,
lą Hauptmann karčiais žod
Skelbia savo priešin
gėda. Airijos gyventojai nesi-1 Kai-kas mano, jog de Vale- žiais atakuoja Maksimą Gor mai dauguma balsų pripaži ligonį. Po to kunigas buvo rugpiučio mėnesį grįž apie mui.
gumą kongreso atstovė Alice
no ir nusprendė, kad prohibi- nužudytas ir jo lavonas atras 15,000 tremtinių.
duos apvilti. , ,
j ra naudojasi proga. Derybos kį.
Išvardina jį melagium,
tas pakastas Pacifiko pakraš
Robertson ir National WoAnglija siųlo Airijai domi-!su Anglija gali nusitęsti gana slaptu šnipu, hipokritu ir ar cijiniams agentams uždraus
čiuose.
Plungė, čia valsčiaus ta men's Association of Comnijos valdžios formą, sakė de i ilgai. I r pasekmėje gali ne- šiausiuoju rusų tautos prie ta be teismo " w a r a n t ų " da
Florence
ryti kratas privatiniuose na Jį identifikavo nužudyto ku rybos pirmininku išrinko ku merce prezidentė
Valera. Kokiai Airijai! J u k |būti susikirtimų.
šu. Rašėjas sako, kad kaip
muose arba privatiniuoąe tro nigo tarnaitė Marie Wendel nigą Gudelį, jo padėju ūki King.
ilgai prie Rusijos valdžios
Alice Robertson tvirtina,
besiuose norint rasti dirba ir kaimynė, Mrs. Bianchi.
ninką L Urboną iš Purvaičių.
bus bolševikai, bus tuščias
i
mus svaigalus. Be to, G a 
Plungėje yra realinė gim jog vargiai Suv. Valstijose
daiktas šelpti rusus valstie
r a n t a i " gali but išduodami PASILIUOSUOS S. V. SE nazija, kuri 1920 m. turėjo rastum tokią moteriškę, kuri
čius. Juk pakartą, žmogų pir
tik pozitiviai prirodžius, kad
NATAS.
185 mokinius ir 8 mokytojas. turėtų reikalingas kvalifika
miau reikia paliuosuoti nuo
dirbami svaigalai pardavinė—
Taryba nutarė lig šiol vals- cijas ineiti ton delegacijon.
virvės ir valgydinti, bet ne
PRANEŠTA PARLAMEN- ,jis pirmiausia pareiškė, kad kabančiam kimšti burnon mai garnį.
WĄSHINGTON, rugp. 18. 'čiaus užlaikomą šitą gimnazi- jinai sako:
Tokia moteriškė turi bul:
Kuoaiškiausiai
pareikšta, — Senatorius Lodge indavė ją pavesti įSaulės D-jai.
TUI APIE TARYBOS ŠUVA Silezijos provincija 700 me stą.
išsilavinusi
tarptautiniuose
kad žmonės savo reikalams rezoliuciją senatui atsilsėti
ŽIAVIMĄ.
tų valdoma vokiečių. I r to
Leninas su Trotzkl'u išvar
dėl kuomet prisiėjo pravesti dinami žmogžudžiais ir bude namuose gali gamintis svai- nors vieną mėnesį. Paduota
Telšiai. Liepos 24 d. atvy klausimuose, turi but susipa
galų.
Paduoda faktus apie Sileziją. plebiscitą, vokiečiai gavo ne liais.
sugestija pertraukti
sesiją ko į Telšius ministerių pirmi žinusi su 'diplomatija, su sve
" S a u s i e j i " atstovai dėjo nuo rugpiučio 24 ligi rugsėjo ninkas, susisiekimo, vidaus timomis kalbomis ir sąlygo
sulyginamą 'daugumą balsų.
vjsas pastangas nepraleisti 21. Senatas 38 balsais prieš reikalų, finansų
LONDONAS, rugp. 18. ministeriai mis, su sociale podėtimi. Mo
Kaip geografiniai, taip po
konferencijoj
tokių daiktų. Bet tas negel 18 priėmė rezoliuciją.
Anglijos premieras Lloyd Ge litiniai, tautiniai ir ekonomi
ir inžinierius Vileišis. Tiąs teriškė ' t o k i o j
bėjo. 96 balsais prieš 54 tas
orge kalbėdamas parlamente niai Augštoji Silezija prigul*
apskrities siena svečius pasi butų priversta daug klausyti,
palietė visą eilę svarbių klau ne kokiems ten lenkams, bet
užgirta.
NUSIGINKLAVIMO KON tiko
apskričio
viršininkas, gi labai mažai kalbėti. Tai
simų. Pasakojo jis apie nu Vokietijai.
Dabar " s a u s i e j i " sako, kad FERENCIJOJ BUS DAUG prie miesto sutiko Telšių mie gi tokiai konferencijai mote
veiktus darbus vyriausios ta
PARYŽIUS, rugp. 18. — prohibicijos vykinimas bus
DELEGATŲ.
sto valdininkai. Pirmininkas riškė delegatė visai netinka.
Taigi
kuomet
Pranei
ja
lai
rybos konferencijoje, įvyku
Čia paskelbta, kad nusigink tuščias žodis.
ir žydų bendruomenės taryba
kėsi
iškreiptų
pažiūrų,
kad
sioje Paryžiuje.
ORAS. — Šiandie gražus olavimo konferencijoje WashWASHINGTON, rugp. 18. Nors lietus lijo, bet žmonių
tos provincijos žymi dalis te
ingtone dalyvaus i r Pranci- PERTRAUKTOS AMERI — Pranešta, kad čia nusigin daug susirinko. Miestas bu ras; maža atmaina tempera
Taigi kalbėjo apie graikų ktų lenkams, nenoromis pri
jos premieras- Briand.
Te KOS SU VOKIETIJA TARY^ klavimo konferencijon,
turkų karą, apie nusiginkla
kuri vo išpuoštas vainikais ir vė tūroje.
siėjo provincijos
klausimą
BOS.
čiau jis Amerikon keliaus vi
Buvo padarytas
vimo konferenciją Wasbingprasidės lapkričio 11 d., Ja liavomis.
pavesti Tautų Sąjungai.
sai kitokiais tikslais.
tone, apie badą Rusijoje ir
ponija žada prisiųsti net 200: susirinkimas, kuriame kalbėLloyd
George
nuomone,
Sakoma, jis mėgins AmeriBERLYNAS, rugp. 18.
svarbiausia apie Augštąją Sidelegatų, gi Kinija 32.
jo visi ministeriai.
Daug
Tautų Sąjunga veikiai apsi
ką intikinti, jog . Prancijai ( Čia kokiam laikui pertraukKol-kas
nežinoma,
kaip .žmonių reiškė skundu, ir padirbs tuo klausimu.
šiandie dar ne laikas galvoti tos Suv. Valstijų su Vokieti- skaitlingos
Svetimų šalių pinigų vertė,
Apie Augštąją Sileziją j i.s
delegacijos bus geidavimų.
Padalinime primiausia rei- apie nusiginklavimą, kuomet ( ja taikos tarybos, atsisakius Anglijos, Prancijos ir Itali
pažymėjo, jog ta provincija
Tuo pačiu laiku įvyko gele mainant nemažiau 25,000 dol.,
nėra lenkiška ir kaipo tokia kia vaduotis teisybe. Taigi prieš ją stovi daugybė viso Vokietijai pripažinti, jog vie jos.
žinkelio
Šiauliai-Telšiai-Kre rug. 17 buvo tokia pagal Mer
negali but pripažinta len nereikia skriausti Vokietijos, kių nepabaigtų rišti proble na Vokietija yra atsakoma už
tinga statymo komisijos ir mi chants Loan & Trust Co.:
buvusį karą.
3.58
MIRĖ SERBIJOS KARĄ
kams. Tenai keturios penk sakė premieras. Nes jei to mų.
nisterių, ir valsčių atstovų Anglijos sterl. svarui
Taigi tuo tikslu jis atsi
Versailleso taikos
sutarty
LIŪS.
posėdis. Inž. Vileišis pasi Prancijos šimtui frankų 7.71
tosios dalys gyventojų — tai kiuose atsitikimuose bus pa
vartota
neteisybė,
neilgai
pri
lieps į Ameriką ir tikisi gau pažymėta Vokietijos kaltė už
4.25
siūlė sudaryti akcinę bendro- Italijos šimtui lirų
vokiečiai.
sieis džiaugtis ramybe Euro ti pritarimą.
buvusį karą. Tečiau pati Vo
1.17
BELGRADAS, rugp. 18.— ,vę, bet pastačius sąlygas prie Lietuvos šimtui auks.
Plebiscito klausime.
poje.
Toks pasielgimas Vo
kietija atsisako pripažinti tą Čia mirė Serbijos
1.17
karalius šingas priverstinam
vietos Vokiečių šimtui mark.
Kalbėdamas apie plebiscitą kietiją tik suprovokuotų. Už PLATINKITE "DRAUGĄ." kaltę.
.05
Petras, eidamas 87 metus,
gyventojų geležinkelio dar- Lenkijos šimtui mark.

LENKAI APIE LIETUVOS
GINKLAVIMĄSI.

De Valerą Nesutinka su Angli
jos Sąlygomis

Airijos Parlamentas Dar Netarė
Galutino Žodžio

SMARKUS MONARCHISTŲ VEIKIMAS RUSIJOJE.
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Anglijos Premieras Apie Augšt.
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PRANCIJAI NESINORI
NUSIGINKLUOTI.
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fins jpsios icfoarilfc, kas apsau- veikia, kuria, grumiasi su kliū vi piliečiai gimsta, Lietuvos
timis, kurios tik tam, rodos, ir statytojai, laisvo gyvenimo
|}gos jos tikybos laisvę!
Tenai ctebesys jauv renkas, už yra, kad'jo energiją padidi kūrėjai. Jie išsiperka sau pi
eina audros, gresiančios ša nus. Jis nevelka jungo, neno lietybės, laisvų piliečių paliu
Savo tikėjimo reikalais mes katalikų Amerikonizacijos.
priklausome Amerikos Katali Idėja ateivių suartinimo su lies tikėjimui, mokykloms. Ant ri jo ir kitiems krauti Jisai dijimą.
L. P.
kų Bažnyčiai, kurios dalį su Amerikos dvasia, reikalais ir Lietuvos jau ištiesė leteną pli nepakenčia^buti sąlygų ir ap
darome. Iš to aiškus reikalas idealais — yra pagirtina ir ne koji bedievybė, į ją veržiasi ir linkybių padaru ir įrankiu;
mūsų Federacijai prigulėti ir galima jos smerkti, nė prieš j$ jąi pančioja visų kaimynų pa- priešingai jisai stengiasi pat
veikti išvien su vyriausia šios kovoti. Bet ateiviai, jeigu jie flaidumai ir išklydimai. Kas sai sau tverti sąlygas ir aplin
šalies katalikų organizacija — ir yra medžiaga virškinimui, padės jai išsiauginti naujų va kybes. Nepakęsdamas vergavi
National Catliolic Welfare tai visgi gyva medžiaga, su dų, dorų valdininkų f Kas at mo kitiems jisaį bijo ir savo Dėlei Akrono Vyžių 97 kuopos.
kurios gyvybė prisieina skai liks šią priedermę, jei mes ne dvasią paduoti savo žemų gei Prašau patalpinti šį paaiš
Council.
dulių vergavimui.
bebusime gyvi!
tytis.
kinimą.
Amerikos katalikai organizuoAr mes, lietuviai, jau laisvi L. Vyčių IX seimo protoko
Kaipo gyvi ir protingi Dievo Jei mes ir turėsime kada už
iasi.
le, kurs
tilpo
"Vytyje",
sutvėrimai, štai ir mes, lietu migti čia nebenubundamu mie žmonės f
Po didžiajam karui Ameri viai turime savo kalbą, savo gu, kaipo lietuviai ir atbusime
j e i g u m e s įj^į
t a i k o d e l " D r a u g e " ir kituose laikraš
kos katalikija smarkiai .ėmė organizacijas ir j# viršūnę — jau "100% Americans" tai Lietuva ir šiandien iš dauge- čiuose parašyta: ".... 36 kuopa
organizuotis. Jos Centralė įs Federaciją, I r nors tikėjimu lai tai įvyksta po to, kada mes lio savo sūnų dar nesusilaukė Chicago, UI. ir 97 Akron,
taiga Washingtone vis naujus mes ir neaiškiname niekuo busime atsiteisę pilnai savo •jos laisvės pripažinimo! Kada Ohio, kurios stengėsi gauti
ir naujus veikimo plotus ap nuo kitų Amerikos katalikų skolą sinusų tikrai Močiutei, vieni karo laukuose galvas parašus savo dvasios vadų,
ima. Nors Katalikų Gerbūvio tečiau savo tautinės žymės: kuri mus pagimdė ir sveikus guldo už Lietuvos laisvę, kiti bet-gi negavo. Pastaru du ne
Taryba 'Washingtone ir sakosi kalbos, papročių, spaudos, or žaliukus pasiuntė į kitą šalį — bijo del tos laisvės ir tiek pa dėjo parašų dėlto, kad, sakė,
nesanti politinė organizacija, ganizacijų atsižadėti nenori dirbtų kitai šaliai, krautų jai siaukoti, kad paskolinti savo nepriklausą prie Vyčių org. ir
Taip lenkai patys apie save
bet tur but supranta tai toje me, negalime, o ir nei nemano milijonų — bet savo senos mo valdžiai ant gero nuošimčio neprijaučią j a i . "
liudija. Chicagos lenkų libe
prasmėje, kad ji nėra vienos me.
čiutės nepamirštų.
Kas link 36 kuopos dvasiško
šimtinę, arba jos pusę.
ralų laikraštis taip rašo:
Lai lietuviai žūsta tik po to, Jeigu mes laisvi, tai kodėl | vado-nieko nežinau. 97 — gi
Iš Baltųjų Namų, Washing- politinės partijos įstaiga. Te4
* Lenkija, graužia tinginio
tone, paskelbta svarbus pareiš čiaus politinis veikimas yra ir Jos santykiai su Federacija. kada dar dvi-trys kartos po mes tą neparodom, kodėl tiek kuopos dvasišku vadu tame
kirminas. Visus — nuo viršaus kimas. Paliečia daromą mo bus vienas iš svarbiausių tos
Politikos ir kultūros reika Į mūsų išpildys irgi savo prie daugelis iš mūsų, labiau pasi- laike aš buvau. Kadangi 97
lig apačios — visą lenkų vi kesčių įstatymo (1918 m.) re-| Tarybos veikimų.
lais mes susispietėme į savo dermes Lietuvai, savo bočių [tiki svetimo kapitalisto sąžine, kuopa joTrio delegato į Vyčių
suomenę apsiautė tinginystės viziją (atmainas ir pataisy
Federaciją ir todėl Katalikų žemei, kuriai jie bus kalti au negu savos, jau sukurtos vals Seimą nerinko ir nesiuntė, tai
Pavojai gresia.
epidemija. Jei jai nebus pada mus).
Gerbūvio Taryba, norėdama kų už savo kraują. Lai mes tybės troškimais!
norėčiau žinoti, kas ir kuomet
rytas galas ir jei prieš ją ne
Katalikų
laisvei
ir
plėtotei
prieiti prie mūsų politikos išnyksime tada. kada Lietuva. T .
Pareiškimas iš Baltųjų Na
. . .
. , . . reikalavo ar prašė, idant aš
bus pakelta pasekminga kova,
Amerikoje
gresia
dideli
pavo
mų reiškia paties prezidento
reikalais, turėtų, mums rodos,
, . .
'
. . fmes
Jeigu
mes irlaisvi,
tai kodėl
po mandatu?!
bijome
nenorime,
kad pasirašyčiau
tai epidemija gali dar sunai
jai.
Jau
bedieviai
ir
masonai
tvirtai ant
stovėsnuo
ir'
paliuosuos
savokojų
išeivius
pareiškimą. Taigi jis svarbus
Kuomet ir kokiam vyčių dele
(veikti per mūsų Federaciją. jau
lietuvių
vardas,
gale
ir
intaką
kinti mūsų tautinį pobūdį,
tuo,
kokių užtikrinimų gy užsimojo ast katalikiškų mo Žinoma, bus daug atsitiki ryšių ir skolų.
gatui aš pasakiau, kad aš ne
pakiltų;
kodėl
mes
pavydime
mūsų pasiryžimų jėgas. Gali ji
Šią valandą ypač svarbu yra lietuviui uždarbio, o nešame, priklausau prie Vypių organi
ventojams skelbia pati šalies kyklų, kurias norima panai mų, kada Federacijos skyriai
mus sunaikinti ir išnaujo ver- galva.
kinti.
po parapijas turės bendrų rei kad visos mūsų parapijos tu (atiduodame svetimiems; ko zacijos ir jai neprijaučiu?
gijon įstumti. Tuomet po sve
Pareiškime sakoma, jog mo Juk ir dabartinė padėtis, kalų su savo diecezijos Katali rėtų Federacijos ir T. F. sky dėl mes neremiame savo pra Kas norės apie šituos ir kitus
timu botagu busime priversti kesčių įstatyme daromos at kada katalikai piliečiai turi
kų Organizacija, Bet kaip tik rius, kuriem* vadovautų stip moninkų ir pirklių! Jeigu mes Vyčių Seimo nutarimus pla
dirbti. Bet dirbsime sveti- mainos taip, idant patenkinus dvigubins mokesnius mokyk
čiau žinoti, tegul atydžiai per
visiems mūsų Federacijos sky rus Centras.
laisvi,
kodėl
tiek
daug
lietuvių
miems' \
Viturys. gėdisi savo vardo, visaip jį skaito "Vanag*'' N. 13, kurs
visus visuomenės sluogsnius, loms mokėti yra neteisinga ir riams ir bus begalo svarbu
Šitas pačių lenkų apie sa idant mokesty s paliestų visus nepakenčiama. Bet norima pri Veikti vienu pienu, išdirbtu
skris į plačiąją Vyčių organi
kraipo,
kodėl
išsižada
savo
ve ypatingas epitetas atkreip lygiai ir niekam nebūtų nuo versti katalikus kad jų vaikai mūsų Federacijos Centro ir
zaciją ir šiaurųjį pasaulį šio
kalbos,
savo
Tėvynės!
eitų į betikybines mokyklas. sutartu su Katalikų Gerbūvio
tas ne į vieną kokį lenkų sluo- skaudos.
mėn. gale.
Mes
laisvi
krtnu,'
bet
mūsų
gsnį, bet į visą lenkų visuo Sakoma, ateitv
mokestvs Jei tas sumanymas pasisek Taryba. Washingtone.
Kuo skiriasi vergo dvasia dvasioje dar daug vergijos Su pagarba
menę. Visa į lenkų visuomenė taip bus padalintos, kad tur tų, katalikų priešininkai pas
Kun. A. Janusas.
Domės.
nuo laisvo žmogaus dvasios! liekanų tebeglūdi. Tai nege
paskendusi tinginystėje. Taigi tingieji mokės daugiau, gi kui ir naujų smūgių parūpintų.
rųjų kaimynų dovanos, tai
Užeina labai svarbus mo Vergas neprotauja, o tik sve
visi lenkai butų tinginiai.
neturtingieji — mažiau. Vis Tad ne veltui katalikų GeibuŠAMPANO UPĖ.
baudžiavos palikimas. Tai pa
Iki šiol mums buvo žino kas bus vedama kuoteisingiau- vio Taryba organizuoja visus mentas, kada risis klausimas timą protą seka. Vergas pa
katalikus, skyrium vyrų ir sky mūsų tautinio išlikimo čia A- miršo, kad savo valią turi, jis likimas, it koks amaras ir
mi vienus lenkų ponus esant siai.
Cliicągos teisėjo įsakymu alorganizacijas merikoje. Iš mūsų pačių* tarpo tik žiuri Juto valios pildymo. prakeikimas užgulė lietuvių
dideliais tinginiais ir turtų
Anot pareiškimo, į metus rium moterų
dvasią ir laiko parišęs jos kooliniai gėrimai $500,Q00 ver
aikvotojais. Į lenkus valstfė-t tik nuo vienų turtingųjų /bus steigdama. Jau kuriamos yra galės atsirasti žmonių, kurie Vergas nedrįsta savo noro tu
sparnus.
tės policijos sumedžioti išpila
čius ir lenkus darbininkus surenkama 1,800 milionų dol. po parapijas organizacijos kokiais nors savo išrokavi- rėti, nes mano, kad tai jam
mi vienon upėn. Valdžios bemes žiūrėjome kitaip. Apie Gi likusioji reikalinga suma vyrų, kurie išpradžių rūpinsis mais, pritars kuogreičiausiam ne valia, bijo už tai baus Salin tas prakeikimas, tas
abejo pasistengs apstatyti ujuos kitokia buvo mūsų nuo bus siutiokėta visų žmonių skautais, judamų paveikslų mūsų ištirpimui jau užkaista mės. Vergas nieko nesumano, nakties amaras. Užgimkime
pę policiją kad žmonės tą die
monė.
sluogsnių, taigi turtingųjų ir globojimu ir ateivių pilietini- me puode. Yra mūsų tarpe neturi inicijatyvos, nieko ne nauji žmonės naujam laisvam
ną neitų maudytis.
žmonių nemėgiančių jokio dar kuria ir netveria, o tik eina gyvenimui.
Pasirodo, mūsų
nuomonė neturtingųjų. ^Tuotarpu žino mo reikalais.
ir dirba aklas> pono nurody
Mes neprastesni už kitus.
bo Lietuvos labui.
buvo klaidinga. Nes patys len me, kad tų mokesčių per me
Gerbūvio
Tarybos
įiždaviniai.
tais keliais ir budais. Vergau Mes sugebėsime susikurti sau
Lenkų ponai nori savo
kai pasisako, kas jie yra. Pa tus turės ibut surinkta 4 miMūsų pozicija.
damas kitam vergauja, kiek patinkamą gyvenimą savo lais chlopus apdovanoti lietuvių
Bus daroma spaudimo į vi
tys apie save jie gali duoti liardai su kaupu.
geriausią liudijimą. Nes jie Reikiav tikėtis, kad pareiški sas ir lietuvių parapijas kur- Bet mes išlikti turime. Jei gali ir savo žemiems geidu vame krašte. Kada matome žemėmis.
mas nėra vien tuščiai skambą ties tų organizacijų šakas. To gu mes dabar, ar sakysime, į liams. Visai kas kita su lais brolius lietuvius, perkančius
save pažįsta.
Nesulaukimas jų!
Ve kodėl lenkai grobia sve žodžiai, bet einąs įstatyman kiu būdu Amerikos katalikija keletą metų pr&uykstame, tai I vu žmogumi. Jisai sau žmo- Lietuvos Laisvės Bonus, nuimsis didelio darbo • ateivių kas laukia Lietuvą! Kas ap- gus. Jisai protauja, geidžia, džiuga dvasia, nes juk tai lais-1 Pirkime bonus!
timas ižemes. Jie nori, kas sve reikalavimas.
timi už juos dirbtų ir juos
— Taip} nepaisydama jo nusistebėjimo, aš noriu tamista
— Aš nežaidžiu. Aš įrodžiau. Aš išgelbėsiu tamistos
maitintų. Jie nori tinginiau
~»" ?». r». ^J5fr f.%,.
išgelbėti ir išgelbėsiu.
gyvastį. Aš tuomi nesididžiuoju, nes aš tamistai daug kalta
dami Lietuvos duonele maitin
— Nebegalima, deja! skundėsi Jurgis. Aš gerai apsiskai- XŪ savo Jonelio gyvybę. Bet aš tikiuos daugiau. Aš noriu
tis.
čiau, apsvarsčiau. Tariamos apystovos mane smerkia*. Profesi išgelbėti tamistos garbę ir siela. Aš pasistengsiu išrodyti
Jei taip, tai lenkams nelem
•
IŠ FRANCU KALBOS JSUUZTUV/NO
ta gyvuoti. Nes kas nedirba,
jos pavydai, politiniai įtarinėjimai, ypatingai tos moteriškės kad tamista nekaltas ir nesi tos žmogžudystės kaltininkas.
NEMUNAS
tas išnyksta. Tik darbas te
neapykanta mane persekioja. Aš žuvęs. Pasitrauk iš čia. Ačiū Atsilyginiman aš reikalauju dviejų pasižadėjimų.
gali kelti iš griuvėsių tautas
(Tęsinys).
kad paskutinę mano valandą nušvietei ir paguodei.
— Kokių!
ir šalis ir daro jas galingomis. Draugo
Bet leisk man numirti.
— Pirmiausiai tamista išsižadi ant visuomet savo pro
KEISTA MĮSLĖ.
>,
jekto — savižudybės, nepaisant kas bus.
.
— Ne, tamista nemirsi, sušuko Rožė. Tamista nedrįsi prie
-— Ant visuomet! atsiliepė dusliu balsu. 0 jeigu aš
Machinališkai jis atstatė ausį ir išgirdo kaip tarnas ką tai tokios piktadarybės pulti, atimti sau gyvybę kurios Dievas tė
įvedė į saloną. Pasikėlė, priėjo prie durų, atsirakino norėda ra Viešpats. Jeigu tamista ,taip pasielgsi, aš manysiu kad busiu nugalėtas, pasmerktas!...
— Tamista nebusi pasmerktas, tvirtino jaunoji mote
mas pasakyti: "nieko nepriimu", ir užbaigti savo planą. Bet galėjai ir Vingį nužudyti. Ir aš negalėsiu daugiaus....
ris. Bet aš nieko nepakeisiu iš savo reikalavimų kuriuos
J i svyravo užbaigti sakinį, nes ji žinojo kad amžinai su
Vidurinėje Amerikoje pakilo vos pasitraukė nuo durų tarnas pasibeldė.
Įėjęs padavė ponui vizitinę kortelę kurs neimdamas buvo ris savo likimą. Bet ji lygiai nusijautė, kad neužbaigiusi man pasižadėsi.
naujos suvienytos
valstijos
; Ji, paprastai baiminga, kokiu tonu šiandien kalba! Ne
vardu "Federation de Centro- betariąs: nieko....
gali pastūmėti Jurgį mirtim
užsipuolu, be -koketerijos ji valdo nusiminusį žmogų, visa
America". Respublikos GuaNutraukė sakinį. Kaip drobė nubalo skaitydamas:
Verčaus viską atiduoti, negu prapuldyti mylimą sielą!
savo tikėjimo pagarba veikia nusimanydama kad atėjo gel
temala, Costa Rica, Hondūras
Rožė Jurkunienė.
Ir po trumpos tylos ji užbaigė:
ir Salvador susijungė ton feRožė! Tai kuriai baigė laišką rašyti, tai kuriai paskutinią
—p Jeigu taip piktai pasielgsi, manysiu tamista galėjus ir bėjimo valanda.
. deracijon Suvienytų Šiaurinės
savo mintį, širdies plakianą norėjo palikti, ji buvo čia, artima faną piktadarybę padaryti, ir aš negalėsiu daugiaus tamistos . — Kad pasižadėjus reikia būti tikram ar ištesėsiu...
Amerikos Valstijų pavyzdžiu.
— Ištesėsi, jeigu norėsi. Tiesiog butų gėda trauktis savo
me kambary, atbėgo pas jį... Delko!... Jis savęs neklausė.
mylėti.
Rugsėjo 15 d. tos respublikos
gyvybę žudant.
Pats tiesiai nuėjo salonan.
Jis atsistojo prieš ją dar labiaus išbalus negu pirmiaus.
iškilmingai paminės šimto me
Jis 'bandė ginčytis.
— Prašau ponios.
'
Ir drebančiu balsu, užkimusią gerkle:
tų savo nepriklausomybės su
— Bet jeigu apystovos....
T a r n a s pasišalino. J i įėjo į J u r g i o kabinetą kame jis ren
— Ką pasakei, Ponia!
kaktuves. Tuo metu taigi ir
J i pertraukė:

vniiiiiiiiiiinmniiiminimiiimmniimi delės. Taigi joms atskirai gy
venti buvo sunku ir pavojin
:>>
ga. Buvo žmonių, kurie jas pa
čias dažnai supindydayo. Tai
Etna k a n H f m tfakyrna oedėldienlu*.
gi dažnai sekė karai, visokios
PRENUMERATOS KAINAS
tragedijos.
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE:
$8.00
Naujos federacijos įstatym4.00
Pašei Metų
davybė sudaro du rūmu: auk
* t V. V ALST.
Metama . . . . . . . . ^ . . ^ . . fb.OO štesnį ir žemesnį. Aukštesnin
• Njflfr • • • • i —*-*-A • * W
Prenumerata mokael iakalno. Lai- arba senatan įeina po 3 sena
. . . » skaitosi nuo užairaaymo dienoa torius iš kiekvienos valstijos.
ae nuo Nauj^ Matų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prtslysu ir Žemesnin ruman piliečiai ren
•enaa adresam Pinigai geriausia etų•ti įftperkant trasoje ar ezprese " M c ka atstovus. Kiekvienam 100
oey Order" arba įdedant pinigu* t tūkstančių gyventojų išpuola
registruota laiSka.
vienas atstovas.
"DRAUGAS' PUBL. CO.
Vykinamąją valdžią sudaro
12334 S. Oakley A ve., Chicago.
Sąjungos Taryba. Kiekviena
TeL Roosevelt 7791
valstija Tarybon siunčia vieną
iltlIlIHIlHllllllllllllilIlIlIlIlHIIIIIIIHIIIIII
atstovą ir vieną pavaduotoją.
Tarybos pirmininkas skaitosi
federacijos prezidentas.
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NAUJOS SUVIENYTOS
VALSTIJOS.

bus pilnai realizuota t a feile- gėsi prie savižudybės, net nespėjo paslėpti m a r a u s ginklo, ir

racija, Vadinasi, ji priims kon jos pirmoji mintis nebuvo išgąsties, bet džiaugsmo mintis, nes
j i tarė^sau: " D a r ne vėlu'*.
krečią formą.
Jis pats pastebėjo kad jinai viską suprato, ir jis suprato
Tai -didžiai svarbus įvykis.
Del to ilgus metus uoliai dar kad nėr ką slapstytis.
buotasi. Del to •žymiausi tų res
Paėmęs nuo stalo neužbaigtą laišką jai padavė.
publikų patriotai galvas pa
— Buvo tamistai rašomas.
guldė.
J i skaitė, nei žodžiu nei judesiu nenusistebėjusi. Užbaigusi
Kituomet tos respublikos bu skaityti, ramiai prašneko:
vo kartą užmezgusios tamprų
.
— Jspėjau. Dėlto ir atėjau,
savitarpį ryšį. Bet del visokių
— Ką! Tamista atėjai...
pašalinių intrigų neilgai jis
— Atėjau tamistos išgelbėti.
tvėrė. Ryšys turėjo suiraukt ir
J i dabar kalbėjo autoritetingu tonu kurį stiprino įvykęs
sąjunga susikaldė.
Tos respublikos yra nedi-1 faktas.

Vakarai >

H.——
l

5=

3

10801
lt
Tel.

Valandėlei susitelkusi, s a v o švelniu ir tvirtu balsu:

— Jokios apystovos neprivalo kilnios širdies atstumti.
— Aš tiesą pasakiau. Jeigu tamista nepasipriešinsi pa
gundai, aš skaitau tamista nevertu to jausmo kurs mane ^ia Kartoju, tai bailio svyravimai.
Gal tiesą kalbi, užbaigė tiesos nugalėtas Jurgis.
atvedė.
— Taip, aš tiesą sakau, tamista man pasižadi.
Jis virpančiu balsu pasklausė: .
— Aš pasižadu.
— Tamista sakai mane mylinti!
Paėmęs brauningą nuo stalo, išėmė patronus ir numetė
J i atsakė:
— Aš iškilmingai pasižadu būti tamistos moteris, * jeigu į pečiaus pelenus.
— Tamista minėjai kad' ir antro pasižadėjimo reika
paliksi krikščioniu*
Jo gaiva nusviroj daugiaus negu kuomet nors nusiminė. lausi. Reikalauk, matai kad aš tamistos klausau.
— Regi, aš iškilmingai pasižadėjau būti tamistos žmona
Naujas vilties atspindys, kurs valandėlei sušvito, geso jo
jeigu paliksi krikščioniu.
akyse.
,
— Su sąlygą jeigu...
— Krikščionis!... Aš!... Žinai kad nebegalimas daiktas ir
; AV
(Daugiaus bus)
tamista žaidi manimi,

11111111111 • 11J
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Retvirla*_tien., fiugp. iŠ, 1921
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Re*. f l S 9 lftdependtaee Blvd.
Telefonas Von Buren SM

IDR. A. K. RUTKAUSKAI

I

Gydytojas tr Chirurgas

~mm.•

•

LIETUVIAI AMERIKOJE.

Aukos Lietuvos Gynimo
Komitetui.

Apart anksčiau
surinktų
SERVICE
FIRST
» • " " iiMiOi-n. • ! * • • ! «
i m t s i i m
— — « Cbarnme 300 Jenų
Lietuvos
—
Rusas Gydytojas rt
LIETUVIŲ MESTAS. PAS
Specijallstas Moterišku, Vyrišku
Vyčiams garbė yra, kad turi Gynimo 'Komitetui, atsilankius
Valkų ir visų duroniskų ligų
KOLA. VYGIŲ VAKARAI. tokį kleboną už dvasios vadų, Įgaliotiniui, Lietuvos piliečiai
VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 P«
kuris juos ir moksleivius taip surinko dar 87 jienas.
pietų, 7—8 vak. Nėdėbomis 1 0 — l t 4
Ofisas SS54 So. Halsted St., GbJamft
Westville, UI. — Čionai lie remia.
4443 80. Westc*n Ave.
Telefonas Dreve* § • • !
tuvių yra apie 4,000. Miesto Kuopos nariai yra daugiau Naujas Lietuvos Respublikos
Telefonas Lafayette 4146
MrtfMflrH1tllttt1iilHllllllHlllllMllllllf«l»l
. Įgaliotinis Sibire.
t-11
valdininkai yra lietuviai. Atro sia čia gimę ir augę. Viši yra
X > 0Valandos:
0000099QC
r 9 9 0 rytais
9 ^ 9 9 1-1 pc VAUENTINE
DRESMA-UBfC
pietų
ir 7-8 vakaraia
Nedėldle-^
do tikrai lietuviškas miestas. lankę katalikišką, seserų moki
COLLEGES
Apsigyvenęs Šanchajuje bu
olai*
tiktai
po
pietų
8
Iki
I
f
6206 8. Halsted, 2407 W.
Tik
daug
žmonių
yra
suve•
•
namų mokyklų. Ten išsilavi- vęs Siemionovo
karininkas
1850 K. WeU#• SC i
Furopean
American
R
u
rsau
137 Mokyklos J augt. Valstijose.
džiotų visokių mulkintojų.
no mandagume ir prakilnume, hįetuvis Kluonius, jau nekurį
'i
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui Ir narnama*
Fabionas ir Mickievicz ved.
*
Čia jaunimui nėra darbo, laikų, stengiasi įgyti Lietuvos
Vietos duodamos dykai, Diplomai.]
buv© A Petraitis ir 8. L. Fabionas
L. L. Paskolos stotis yra su Užtai užbaigus mokyklų iš Įgaliotinio vardą. P-nas KluoKanvgi nuolatai skųstis kad biznis nei
Mokslas
lengvais
atmokėj i mals.]
Siuntimas pinigų, laivakor sidariusi iš vienų katalikų vei šios kolonijos kitur važiuoja
Klesos dienomis ir rakarais. Pa-4
nius laišku iš 24 vasario š. m.
reikalaukit knygelės.
tės,
pašportai
ir
tt.
na? Vartok long-distance telefoną ir pats
kėjų. Norintieji paremti Lie uždarbiauti.
Tai. Sosiey 16«t
kreipėsi į Valdžios Įgaliotinį,
KOTARIJU8AS
SARA PATEK, pirmininkė. <
tuvos valdžių pirkdami Lie Vyčiai, nepaliaukit dirbę prašydamas paskirti Šanchaju
Real Estate, Paskolos, Inaurmal
^OOOOCOQ<sO0OOOC^^
buk platintojas savo biznio.
I* tt.
tuvos Paskolos Bonus kreipki tautai ir Bažnyčiai.
je ką nors agentu. Iš tos prie
808 W. SSth St., Kamp. Halsted St,
tės į raštininkų šiuo antrašu:
TeL Boulevard 811
žasties, kad p. Kluonius nei ĮVai.: 9 iki 8 kasdiena
TeL Yards 6666 Blvd. 8448
Patarnavimas yra geras, kaina visiems
A. Stanšauskas.
Rugpjūčio 7 d. priaugamų galiotiniui, nei lietuviškai To
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki » Vak.
Dr. V. A. 8EVLKTJ3
Ned.: iki 1 po pietų.
.
306 W. Men St. jų Vyčių kuopa surengė vaka limųjų Bytų visuomenei nėra
Gydytojas, CkfcrurjrM tr
prieinama.
Stoties iždininku yra C. rėlį, vaidino "Katriutės gin žinomas, Valdžios Įgaliotinis
B. HaJsted St. ChJcajro.
Vargonis, žinomas vertelga. tarai^, triveiksmį vaizdelį su prašė p. Kluonio sušaukti
Valandos: 10—11 1S ryto 1—1 Ir
Muzikę, prirengė Šanchajuje lietuvių kolonijos
1—8 vakar* Ned. l t — 1 1 1* ryto.
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiintiiiniiiinniii Mums paskirta kvota yra $1,- dainomis.
Get acquaintcd with the m o n e y and time savlng
• * _ » —_ - • — • - » » _ —— » « » _ y
"station to station '' service, explained on Page 12
STel. Canal 257
£ 000. Tad stokime į darbą, iš v a r g . A. Stanšauskas. J i s ir susirinkimų
ir, pasitarus su
of the eurrent issue of the Telephonc Dir/ectory
Į DR. G. K. KLIAUGA I pirkime ir tuomi žymiai prisi rezisieravo. Gražiai atvaidino. jais, paduoti Įgaliotinio vardu
LIETUVIS DENTISTAS
dėsime prie parėmimo savo tė Iš vaikų negalima geriau no kolektyvį prašymą, su nuro
=1821 So. Halsted St., Chloago, H l . g
rėti. Žmonių susirinko pilna dymu prieinamiausio asmens,
vynės Lietuvos.
5
Kampas 18th S t
ILLINOIS B£LL TELEPHONE COMPANY
S Vai and.: 9—12 rytą. ir 2—9 vak. 3
svetainė. Reikėtų daugiau pa kuris galėtų eiti agento parei
Tmimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiii
Rugpjūčio 10 d. L. Vyčių 85 našių vakarų.
UJPl'UVTS
gas. Ant to p. Kluonius 10 ba
KMHMtarita
GYDYTOJAS U I CfflRURGA*
—•
kuopa
surengė
pagerbimo
va
Svetys.
landžio atsakė, kad Šanchajuje
Ofisam Ir Gyvenimo vieta
1152 Soath Halsted Street
karėlį savo dvas. vadui, ge»b. i
j esą į 5—7 lietuvius (jų tarpe
S. D. LACHAWICZ
l o t I I I I S M UBITCTMU State i V u k
LIETU
V
¥
8
GRABORTU8
kini. L. Brignianui, paminėji (LIETUVOS INFORMACIJŲ 1-2 inteligentai) ir apie deValandos nuo l f Iki 12 ryte; nao
Patarnauju laidotuves, koplglaaala Reii iki 4 po platų: nuo 7 lkl 8 vak.
Štai Negirdėtas Pasiūlymas
kale meldžia atstiauktt. a mano darbi
mui jo varduvių dienos. Stalai
busit* s88BaQ8satSj
BIURO PRANEŠIMAI).
sėtkas žydelių; kad su tais
Itedėllomis nuo 18 ikt X
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.00
2814 W. 18rd PI.
Ti
buvo nustatyti gardžiais val
lietuviais
jisai
negalįs
prieiti
TeL Oanal 8188
giais ir gėlių bukietais. Darbš Lietuva šelps badaujančią prie realės išvados ir prašo,
čios šeimininkės apsukriai pa
neatsižvelgiant ant to viso, paRusiją.
tarnavo.
skirtį jį Agentu. ; ,,.. j
Vyčių choras, vedamas A. Washingtonas, VIII, 15 d. ĮD^foar Charbino > Rusų laik
Praktikuoja 30 metai.
Stanšausko, pasveikino inei- Yykus Rusijoje šiais metais
Ofisas 3141 So. Morgan 8*.
dideliam ^baduL Lietuvos. Vy- raščiuosett. randama « .sekfetma
nanti
dvasios
yadt}
sa
"Lai
gy
Kerta 12-ro BU,
OKicago. I'l
žjnutė:
3107 So. Morgan Street
yemęs, apie fpusąnvuoja -sveSlvs':V^-įft-.4f Misiū
8PECIJALISTAB
CHICAGO,
ILLINOIS
trų
nie'tį'
Šanchajuje'
SSei&io
Moteriškų, Vyriškų, talpai saroRusijos
badaujančius
žmones.
naitė,
tardan'
kuopos,
jam
įTeU fonas Yards 60*2
niakų ligų.
novo feariilinkas papulkininkas
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto
teikė gražių gėlių bukietą su
Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto:
Del derybų su lenkais.
Kluonius, sąbendrininkas au
lkl 2 po pietų, nuo 8 lkl S valaa»
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio
linkėjimais.
Valgant
pirminin
dą vakare.
mls nuo 6 lkl 8 vai. vakare. Ui
Washingtonas, VIII, 15 d. tomobilių bendrovės^ Mejer,
kas
J.
Rakauskas
prakalboje
ttedėllomis neo 1 lkl 1 po piet.
=CS5
^ ==?!=*==£==
Telefonas Verds 187
kuopai palinkėjo toliau dar Įeitos pranešimu, Lietuvos Vy Drozdov, DanMievič ir Ko. pas
buotis vienybėj. Paskui kiek riausybė priėmė Hymans *o kirtas, sulig " Š . Ž.", oficialiu
pasiūlymą siųbfci Delegatus Že- Lietuvos Įgaliotiniu prie Miervienas išreiškė savo mintis.
kulovo valdžios Vladivostoke.
Ant galo kalbėjo gerb. kun. nevon.
Papuikininkas Kluonius, suBrigmanas ir p-lė O. Karpavi^ Vyt. Gylys skiriama* karą1900 S. Halsted Str.
likvidavęs savo reikalus ir
čaitė.
Tel. Canal 1118
liaudiun.
bendrovę Šanchajuje ir iške
REIKALAUKITE^ ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių dalykų
Perkėlė aeavo ofisą po unm
Valandos: 11 ryto lkl I vakarą CMiiiHiiiiiiiiiiHiHimiiiiiiiiiiimrimiiiM
ir
kuomet
j | aplalkysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams ir tt.
liavo į Vladivostoką".
Gyvenimas:
Washingtonas,
VIII,
15
d.
ir
tegul
jie
sprendžia apie jų aukštąv ertę.
|4729 So. Ashland Avenuc|
BIZNIERIAI
GARS1NKJTĖS
Jei
jųs
norite patyrti ta didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkite
Yra
girdėta,
jog
p.
Kluo
Eltos pranešimu, buvęs Lietu
2811 W. 88rd 8kr.
Specijallstas
į
būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jųs busite mūsų
Tel. Prospect 1444.
"DRAUGE"
JDŽIOVV, MOTERŲ ir VYRŲ U G I |
vos Atstovas Estonijoją p. nius, po likvidacijai Siemiono atstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl- jųs neprivalote abejoti.
|Valandosnuo 10 iki 12 išryto; n u o |
vo valdžios Čitoje, pervažiuo Tik iškirpkite šitą, iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavardę ir
Vytautas
Gylys
paskirtas
kon
• 2 lkl S po pietų; nuo 7 lkl 8:28g
»
įdėkite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms apmokėti
damas per Charbiną ir imda adresą,
Svakaie Nedėliomls 18 kli 1
sulu
Karaliaučiun.
ir
prisiųskite
mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus kaip
/
DR. M. STAPUL10NIS
Telefouas Drexel S889
aukščiau
parodyta,
o iemiau išvardyta.
mas Komiteto tautybės liudi
NAPRAPATH
1. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčiau
• a-a_a.a---B-a_a_-_a_-.a__-ia-3
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE Amerikon atvyko Steigiamojo jimą, pareiškė jog keliaująs
siu
medžio,
su rankų darbo išmargini mals, kas padaro jį daug brangesniu.
MOTERIMS ir VYRAMS
OPERACIJŲ.
Seimo narys.
Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko teisingą
tiesiog į Lietuvą, o apsistojęs laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama visam jusu
Ofisų Valandos:,
MIIIIIIIIINHIlIlHlllllllimillllllllllllllllls
3347 Emerald A v eime
i < 4M4t«ftflgf
Washingtonas, VIII, 15 d. Šanchajuje, buvo bandęs išsyk amžiui.
9
iki
11
ryte
ir
9
iki
10
vakare
2.
Automatiška
mašinukė
plaukų
kirpimui.
Galima
nusikirpti
pačiam
DR. d. SHANKS
I Dr. L L MAKARAS |
apsigarsinti
Lietuvos
Atstovu,
savo plaukus lygiai kaip jųs sušukuojate juos.
Telefonas Boulevard 9397
Šio
mėnesio
13
d.
New
Yorkati
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
S Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas::
731 W. 18-th Gatvė
Ofisai:
bet, buk, tai jam nepasisekę. kiai 3.nušlifuotais
(lydo nioterlti Ir
atvyko
Lietuvos
Steigiamojo
ir išmargintais. Jo nikeliniai Viduriai taip nustatyti, kad vi
SOfisas 108O0 So. Mlchigan Ave. 5
1S57W. >ludi*on
Nuo
2
lkl
8
vaicare.
vyru visokias lisuomet
laikys
teisingą
liaką ir yra garantuojamas ant daugelio metų.
St. Kmp, Pauli
E Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 •* =
ia» savo ofi
Seimo
narys
p
.
Bagdonas.
L.
I.
E.
Vai. 10 Iki 12
4.
Paauksuotas
žiedas
su jūsų inicialais.
suose ur iiII

DR.U.R0TH,

Stimulą t e Business!
Tai tavo dafykas-Gauk savo dalį.

I I

•

DR. S. N AIKELIS

SUSTOK^ ŽIURBK IR KLAUSYK

DR. G. M. GLASER '

Dr. M. Stopnickij

m ™l—i"1 i ^ T ' l l ' " ' * ' * * - * 7 *

afr^fc-ana^^ i

• ! t ) ai a —Ma-«a»^——»«•• i
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BR. A. L. YUŠKA

į DR. CHARIK SE6AL |

piet, 8:88 iki 8:28 vakarą
S
Sftesidencija: 10533 Perry A v a Į
5
Tel. Pullman 182

1 iki 8 vak
P.oa ofisas 3041 Fullcrton
Ave. Kamp. Albany Ava.
Vai. 8 iki 9:30 ryte
8:30 Iki 9:30 vak.
CMcago, 111.

gronbuCiuos

i
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro permainas
viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė-moteris, o lietingą orą parodo vyras-lėliukė išeidamas laukan su lietsargiu.
Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo temperatūrą. Yra toks
parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.
6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
apselti.
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, nes mes
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
siekus kuodaugiau žmonių. Jei jųs atrastumėte, kad minėti dalykai nėra
dukart daugiau ar nors jųs pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigu*
Šitas rinkinys aukščiau minėtų dalykų patrauks ir jūsų draugus ir jie
norės jį gautt taipgi gul ir jųs patys norėsite gauti kita tokį patį rinki
ni, todėl VEIKITE TUOJAUS!

(LIETUVOS INFORMACI (2. E. M-JOS SPAUD. SKYS.)
ACC0UNTANT
JŲ BIURO SIBIRE).
Mums yra reikalinga geras
Accountant mokantis lietuvių
Ekscesai prieš žydus Lenkijoj.
J. P. WAITCHES
Lietuvos Įgaliotinis Pas Vie
ir
Anglų
kalbas.
Alga
siūlome
Dr. 0 . VAITOSH, 0 . D.
Lawyer
Varšavos žydų
laikraščių
nuolę Seserį Otildą.
LIETI VIS AKIŲ 8PKCIAIJ8TA8
geriausia. Jei kas mums nu
LIETUVIS ADVOKATAS
Palengvins vL^u akių
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
tokį accountant gaus Vienuolė prancūzų vienuoly pranešimu, pastaruoju laiku
tempime
kas
yra rodys
Tel.
Dearborn
6096
priežastimi ekaiKteLenkuose padangėjo ekscesai
J i m o g a l v o s , BvaiRrudovanų 25 dolerius jei mes jo
V a k a r a i s : 4oOO S o . A s h l a n d A v e .
lio, aptemimo, nerno
Fudzidziane
sesuo
Otilda
Tel. Yards 1053
votumą, skaudančiu*
prieš žydus. Daugely miestelių
, , , , — g ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, nurodytą ypatą, pasamdysime. dasižinojus
apie
atsilankymą
K.—
UNION SALES C0., DEPT. 312
Katerakto, nemtegio; netikras akis Indedam,
įvyko užpuolimai, taip, pavyz
Daroma CKzaminaa lektra parodantis ma Lithuanian Sales Corporation
Lietuvos Respublikos Įgalioti džiui, įvyko žydų pensionate 673 W. Madison S t ,
žiausias klaidaa Akiniai pritaikomi teisin
Chicago, Iii.
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
414
Broadway,
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančiu*
——
nio Charbine, negalėdama ap užpuolimas Laske, kur plėši
3mokyklon. Valamloa: nuo 12 lkl 8 vakaro.
Telefonas Armitage 9770
Boston
27,
Mass.
Medėliomis nuo 10 lkl 1 vai. po pietų.
leisti vienuolyno, prašė Įgalio kai atėmė daug maisto ir ver
i
Z
MARYAN S. R0ZYCKI
155S W. 47 St. ir Ashland Av.
MUZYKOS DIREKTORIUS
tinio atsilankyti pas ją.
tybės; stoty už Cechanavo įvy
Mokytojas Piano, Teorijos Jr
Telefoną* Drover 966S.
Parduosiu arba mainysiu 2 lotus
Sesuo
Otilda
paeina
iš
Gry
Kompozicijos
ant bučernės, grocernes arba bile
ko traukinio užpuolimas, įkur
1021 M. Western Ava,
biznio. Lotai randasi Brigbton Parke bų šeimynos, Gelgaudiškio pa
=s
lenkų gaujos mušė ir apiplėšė
Chicago, IU.
be gyduolių, kurias mes sutaisom keleiviams del visokių ligų kelioant bizniavos gratvės. Labai gera pro
rapijos,
vienuolika
metų
jau
.nėj
ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su s*riNAMAS 2 flatu po 4 kambarius^ ga- ga. Atsišaukite
keleivius-žydus, kruvinieji už
P. B.
nelė gyduolių įdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų
kaip apleido Lietuvą; pirma puolimai įvyko Kielce, kurie
zas .elektra, 1 karvė, didelė barnė,
4511
S.
U'ood
Str.
Chicago.
vartot.
pigiai parsiduoda.
buvusi Petrapilyje,
vėliau tęsėsi nuo ryto iki vidurnak
TeleiMUM Pnllraaa
Savininkas važiuoja j Lietuvą
Austrijoje ir paskutiniu laittu čio ir t. t. Gyventojai žydai
Dr. P. P. ZALLYS
4543 So. California Ave.
Ch. Montvido Vaistinyčia
Fudzidziane; gerai žino pran pergyvena didžiausią paniką.
Lietuvis Dentistas
Mums reikalingas prityręs parda
10801 So. Mlehigan Avennt
l 1824 Wabansia Avenue
Chicago, EI.
vinėtojas
kuris yra visiems gerai ži cūzų, ir Mnų kalbas, neužmir
ssaMsanĄ IIL
Parsiduoda Bučernė ir Grosernė. nomas savoj apielinkėj kuris galėtų
«•
VAI-UVDOSi • ryto Ud 8 rmkmtm.
. .•
Nauji dideli "fixtures" ir ant labai apimti Lietuvių Skyrių, tokiam žmo šo taipogi ir savosios, prigim
J ' ••••,•. L? I S C
• "
—
D ras Vigodskis pas lenkų
]TeL Pullman 842 tr 2180.
bizniškos vietos. Biznis daromas di gui mes mokėsime gera alga ir com^ tosios kalbos, karšta Lietuvos
——
delis ir už "Cash."
atstovą
pulkininką
Tupalskį
mission. Čionais puiki proga. Atsišau mylėtoja. Jau du mėnesiai esą
- — ;
=
Labai tirštai žmonių apgyventa viso kite
sukakę, kaip ji padavus pra Sąryšy su reikalu apie vien
Sales Manager,
iiuiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiis kių tautų. Arti kitos bučernės nėra.
Verta $5.000; parsiduoda už $2,800, United Thrift Ass'n. 129 La Salle St. šymą, kad ją pervestų į Kau kartinę subsidiją sumoje 4 miS P h o n e Seeley 7439
nes Savininkas išvažiuoja i Lietuvą.
3-rd Floor
no vienuolyną, bet iki šiol ne lionų markių žydų- įstaigom,
1 DR. I. M. FEINBERG Į Kreipkitės j
NtVv Y O H h N V
O D'>Oy!VDU.W
—
5 Gydo specijalisJ visokias vyru trr
Tiesi Kelionė | Lrtn.UVA FER FlOsIAV-*
DRAUGAS
v
turi jokio atsakymo. Šiose del kurios B-ras Vigodskis jau
—r..
moterų lytiškas ligas
mįm
,J-I ,','f
(Karaliaučio Prieplauka)
2334 S. Oakley Ave.
S 2401 MadJbcn Str., kampas Wea*=
dienuose buvęs atsilankęs ar- keletą kartu kreipėsi į Vidaus
ARBA P E R LIBAVĄ, HAMBURGĄ—___ITKOrrS
GERA PROGA.
tern Ave., Chicago
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pašidarbaVom idant
Štai gera proga keliems su $50.00 kivyskupas Guebriant. Išklau-[Departamento
mūsų pasaŽieriai, O, YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
2Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.5
Direktorių; p.
ČIAI t PILIAVA.
ant 3 mėnesių tiktai Special Invest»HflIIIIIHIIIIIIHHIIIIHIIIIIIIIIII]IIIIiHlflI)
Lietuviai, važiuojanti į Plliava, aplenkia Lenkų juostą (Koridoment; proga pelnite »75.00 ir daugiau > S f S k a s p e r t o k i a * Ifi kUT p a Pivockį, D-ras Vigodskis šio
rą
ir
privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vftrų nereikia
9
Reikalingi jauni vyrai. Pardavimo kas mėnuo arba savo pinigą galima eina, pasakęs, jog ji bus rei mis dienpmis kreipėsi su me
Susinėsimas
su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų regruliariiko su_
kas panorės paskirtame
Tai. Randolph 2898
I prityrimas nereikalingas. Mes išmo Usitraukti
sinešimo su Hamburgu, Danzigju ir LiepOjum, o del Lietuvių, tai
morandumu
apie
tai,
į
naują
kinsime jus pardavinėti. Uždarbiausite laike su didžių nuošimčių. Jūsų pi kalinga. Sesuo Otilda nebenori
trumpas ir parankus kėlias namo dasigauti.
A. A.SLAK1S
nigai nėra reikalingi iki ištirsite ir
ir
mokinsitės
kartu.
Atsišaukite
po
lenkų
atstovą
Vilniuje
pulki
jau toliau likti Sibire, ir, jei
Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia:
ADVOKATAS
9 vai. išryto. Sales Manager, 129 matysite patys kad tas taip yra.
S.
8. -POBOsftA' Krtgp. 34f *
S. & LATVIA RrtgB. 21
Ofisas vidumiestyj
Reikalaujame keletą ramių vyrų gu jos prašymas nebus pildy- ninką Tupalskį. Pastarasis pri
S. La 8:-r.e Str. 3-Čioe lub.'S.
SI
S.
1-MCUANIA
Rug*.
7
S. S. ESTOBHA Spalio 6.
ASSOCIATION BLDO.
reprezentuoti mumis, visą arba savo
Pasažlerftitis tiesus natartiavimas tarp UBAU-»AH_!IG-Iialifax, Coa.
ėmė
ji
labai
piiertankiai,
bet
l» So. La Salle St.
jtas,
tuomet
ji
per
Lietuvos
|
liuosu laiku. Geras atliginimae.
Vi-1 laivai tavi pulkas kambsMus t r e l e s Ir II-sos kelotvi-s-s
Valandos: 8 ryto iki 6 po piety
reikalaujamos
subsidijos
^miGary
Brokerage
Co,
fgaliotinį
Bibire
kreipsis
į
Kreipkitės prie- mūsų agentų jūsų miestą arba pas
Panedėlials iki 8 vakare
_L
W.
R
E
i t P P , Geo. Westem _*a£s. Agt. 129 N. L«g*Ue Sjt. OJoatO
Room 1538 127
N . Bearborn St.
Nedėliomls ofisas oidarytas
rod<* nepriima $m&.
"
"
'
Chicago, J3L
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Negrįžkite į Lietuvą

1

SAITUOS -AHERIK05 UNIJA
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Ketvirtadien., Rugp. 18, 1921

DRAUGAS

•
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VALDOVO SUNŪS

1 MOKSLEIVIU 10 METU JUBILEJINIS SEIMAS

Lirinė šešių vaizdų drama,
šeštadieny, rugp. 27 d. School Hali svetainėj, 48-tos ir Honore »at

I SEIMAS (VYKS RUGPJŪČIO 23, 24, ir 25 D. CHICAGO, ILL SEIMAS PRASIDĖS ŠV. MiI ŠIOMS 9 VAL RYTO, DIEVO APVEIZDOS BAŽNYČIOJ, 18-TOS IR UNION GAT. TUOJAUS
Į PO PAMALDŲ PRASIDĖS SEIMO SESIJOS TOS PAČIOS PAR. SVETAINĖJE.

f
S

Ši drama parašyta Putino, Ir niekur da nuvaidinta. Ji vaizduoja reišklai ir Jausmingai Lietuvos kilimą iš priespaudos
lisve. Vaidins žymus scenos mėjrėjai-artistai k. v. J. Balsis, A. Freitlkaitė, A. Benaltis, J. Lrbiutė, *• Vilimas,
Ir žengimą, j laisvę
A. Linkus ir kiti.
•

Programa išpildys žymus Chicagos Lietuviai dailininkai, k. v. poni M. Janušauskienė, ponai Saboniai, Ramanauskas, A.
Petkiutė, S. Kirutė, Petroževičius ir kiti. Po. koncertui bus pašilių ksminimas su šokiais.
Visuose vakaruose gros Ezerskio orkestrą.
Visu vakarų programo pradžia 7:30 vai. vak.
_[
Visus kviečiame j moksleivių rengiamus vakarų programus! Programuosc i l s i rasite dvasinio peno, o Jusu atšilau k.vmas parems moksleivius ir sustiprins jų dvasia.
. _
Vakarų tikletus galima gauti prie moksleivių ir šiose vietose: — Baltučio ofise 33-rd ir Auburn gat., Darbininku Krau
tuvėje 1447 So. 50_th Court, Cicero, III., Taiposgi pas artistus.

solu, paskaitos ir pasilinksminimo.

Šis vakaras atsibus Dievo Apveizdos par. svetainėj 18 tos ir Union gat.
iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiimniinimniniiiininniHinnimnii
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TEISĖJAS LANDIS NORI
BAIGTI SU NAMŲ
STATYMU.

ŽUDOMI ŽYDAI GUDIJOJE.
LONDONAS, rugp. 18. —
Laikraštis Daily Telegraph
paskelbė, jog Gudijoje ir to
liau persekiojami ir žudomi
žydai. Korespondentas prane
ša, kad tai daro iš bolševikų
raudonosios armijos dezerteriai kareiviai. Bolševikų val
džia esanti bespėkė suvaldyti
tas gaujas.

BIZNIERIAI GARSINKITE
"DRAUGE."

Rizzo svaini nužudė pirm
dešimties dienų ir pasislėpė.

LABD. SĄJ. CENTRO
DARBUOTĖ.

B e t policija jį atrado.

Labdaringos Sąjungos Cen
PADARĖ NEGERUS PINI tras laikė nepaprastą susirin
kimą rugpj. 10 d. aptarimui
GUS.
viešos rinkliavos
Chicagoj,
rugsėjo 20 d. Daug atstovų su
Chicagos valdyba (admini
stracija) su savo pažangos važiavo iš visų kuopų.
Komitetas išdavė raportą,
paroda miesto prieplaukoje
padarė kelis šimtus tūkstan kad rinkliavai leidimas jau
yra išgautas. Diena paskirta
čių dolerių pelno.
Tuos pinigus nuėsto majo rugsėjo 20.
Nutarė, kad kuopos sušauk
ras manė paskirstyti viso
kiems tikslams, nesurištiems tų nepaprastus susirinkimus
kuriuose išrinktu moteris ir
su miesto reikalais.
mergaites rinkimui aukų.
Bet štai atsirado žmonių,
Taipat nutarė kreiptis į vi
kurie teismuose pradėjo dar
sus gerb. klebonus prašant pa
buotis, kad tasai visas pelnas
butų atiduotas tiesiog miesto gelbėjimo tame darbe.
Ženklelių parupinimą pave
iždan. I r kol teismai išrys
fą klausimą, norima tuos pi dė p-lei Steponaitei kuri pa
nigus apdrausti, ty. pavesti žadėjo apmokėti lėšas už ženk
lelius. Už tą garbė jai.
juos "receiveriui."
Svarstė apie pikniką kuris
bus rugsėjo 27 ir 28 dd., Nek.
NEPABRANGINS LEDO.
Pras. Pan. Švč. par. darže. Pa
~ Mažesnieji ledo pirkliai mė geidaujama, kad kuopos įreng
gino pabranginti ledą.
Te- tų savo būdas ir visuomenė
čiau prieš tai pakilo visuome skaitlingai jame dalyvautų.
A. Nausėda,
nė. Dabar pranešta, kad le
Labd. Sąj. Centro pirm.
dui kaina nebus didinama.

MIRTINGUMAS.

IŠ TOWN OF LAKE.

reiškė gerb. kun. N. Pakalnis
ir kun. A. Martinkus. Pabai •
I
gus kalbėti nebuvo galo ap
lodismentams.
ADVOKATAS
•
Ofisas Didmiesty! i
Klasišką šokį atliko p-lė Pa •
lubinskaitė ir p-lė J . Norbu- j• 29 South U Baile Street g
Kambaris f 14
g
taitė.
fonas Central 6390
g
Pianu solo paskambino p.
Briedis ir p-lė J. Skinderaitė. 1 Vakarais, 812 W. 33rd 8 1 •
Toliau M. Petrošius smuika
Telefonas: Tardą 4681
į
vo, A. Briedžiui pritariant
pianu.
Z. Bajoriniutė gražiai padek
elefonas Boulevard 9199
£
lamavo.
Ant galo P. Kelpšaitė ir kita
mergaitė, kurios pavardės reDEIfTISTAS
S3S1 South Dalsted 8 » .
sužinojau padainavo duetą,
gvalandoa: 9—11 A. M.
*
J. Skinderaitei pritariant pia 3
1—B: 7—f P M
*
nu.
Tuomi ir užsibaigė progra
Tel. Blvd. 7042
ma. Dar gražiai pažaidė, pa
šoko ir paskui išsikirstė na
LIETUVIS DEHTIKTAS
mon.
4711 SO. ASHLAKD A V I U P
a m 47.|o9 Gatvės
Laukiame daugiau panašių
ralandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak
i Šaradomis ano 4 11a 9 vakar*
vakarų.
ssasaa*
Alumnė.

8

V, W. RUTKAUSKAS

DIZAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICA88J
-
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NLM0KES1 PINIGUS BEREIKALO

DR. C. KASPUTIS |
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Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių JsttUil drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyscių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkui instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawskt

Dr. C. Z. Vezelfs

46S2 So. ASHLAND A VE.,
OHICAGO, ILL,
Telefonas: DROVU B 7809
i imi
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Rugpj. 11 d., Western Utili
ties Co. dirbtuvėje Sterling, 111.
tapo užmuštas Kaz. Petrulis,
28 m. amžiaus. Lavoną atvežė
Chicagon pas jo brolį Juozą,
726 W. 18-tos g-vės.
Rugpj. 15 d. palaidojo iš
'Dievo Apveizdos bažnyčios į
Sv. Kazimiero kapines.
J i s gyvendamas
Chicagoj
prigulėjo prie L. Vyčių 4 kuo
pos. Yra likę trys broliai, An
tanas, Juozas ir Adomas.
Lai būna lengva jam ši ižemelė.
Z.
Apie penkiolika Dievo Ap
veizdos kolonijos draugijij ben
drai rengia pikniką parapijos
naudai, rugpjūčio 21 d., Natio
nal darže, Riverside, 111. Yra
dedama visos pastangos, kad
piknikas kuopilniausiai pavyk
tų. Taigi ir atsilankusieji bus
patenkinti.
Z.

SS

] Laivakortes į L i e t u v a i
f
per Klaipėdą

Moksleivių Domei.
Lietuviai moksleiviai-ės lan
kantieji bei žadantieji lanky
ti augštesnes mokyklas teiksi
tės neatbūtinai susirinkti ket
virtadieny, rugpj. 18 d., 7 vai.
vakare, Šv. Antano svetainėj.
Pasistengkite kartu atsinešti
reikalingus mokesčius, kad ge
riau galėtumėm
sutvarkyti
kuopos reikalus.
Valdyba.

Bankas Rytinėse Valstijose

•

Kas MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant
laivo ir Lietuvoje, -- LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES
BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi.nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui - pirkimui ukės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, - BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES ĘANKA, kurs
persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMCIAMS ir
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos
kas mėnuo, - LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko
Čekiais.
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ - MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS
BONUS' IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

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.

1
IPARSIOOUOAI

|

=
••

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose

i

I

• i

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRII KO. 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 da
ri bar parsiduoda po $7.00 vienas.

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

f

Baltic States Bank

2M Eigbtt i « . ,

Iš Montreal iki Klaipėdos arba. i
Karaliaučiaus $107.10
f
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00.

II

'

CICERO, ILL.

i
Į

Pirmas ir Vienintelis Tikrai Lietuvi y

Rugpj. 11 d., Alumnų pirma IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII
kuopa surengė vieną iš gra
žiausių vakarų su įspūdinga
BE
programa.
Paskirtą valandą jaunimas,
alumnai būriais pradėjo rink = štai yra pulki proga Įsigyti pui- g
MANTREAL I
3 ku Lotą Cicero, m . netoli šv. į
tis. Ir tiesa, į kitų organizaci [ Antano Lietuvių bažnyčios. Vis- B
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU
jų rengiamus vakarus tiek čia į kas įrengta: k. t.: gatvė ištaisyta, B
VIA
3 vanduo, suros ir gazas suvesta, gj
gimusio ir augusio jaunimo i šaligaivės cementuotas Loto di S
Trečia
Trečia
Kllasa
KUasa
neatsilanko, kaip kad atsilan- | durnas 30x125 pėdas. Parsiduoda S
j pigiai Kreipkitės prie savininko B
Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos
ke į s\ vakarą.
• šiuo adresu:
E
Tiktai vienas tiesus kelias į Baltic Portus
Orkestrai užgrojus jaunimas
LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai
pradėjo šokti.
SAUŽUDYSTĖS.
Kambariai po dvi lovas.
Pažaidus ir visiems susėdus
Norint daugiau informacijų apie kalnas atsišaukite
s 54 GARDEN STREET |
INTERNATIONAL
MERCANTILE MARINE COMPANY
Koroneris Hoffmanp rane- prasidėjo programa. Vakaro
Cliicago:
F.
C.
Brown,West
Pass. Agt., 14 N. Dcarborn Street
PITTSTON, PA.
|
ša, kad praeitais 7 mėnesiais vedėja buvo Z. Bajoriniutė.
BJ
Chciagoje saužudystės padi
Įspūdingas prakalbas pasa
(Browntown)
=
dėjo 24 nuošimčiais.
kė ir daug gražių linkėjimų iš iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiff

. Paskelbta, kad Chicagoje
padidėjo
žmonių mirimas.
Surandama dvi priežastį: tai
"moonshine" ir bedarbiavimas.
Neturį darbo žmonės labai
susirūpinę. Tas neduoda svei
katos. Prie rūpesčio ištrau
kia nuodų, žinomų vardu
" m o o n s h i n e " ir baigia savo
gyvenimą.

=j
E
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Teisėjas Landis vakar vi
soms namų statymo darbinin
kų unijoms įsakė, kad ligi ateinančio antradienio jam bu
tų pristatyti visi atskiru dar
bininkų unijų sutarimai su
reikalingais pataisymais taip,
kaip jis buvo joms pataręs.
. Gana tų tąsymų, sakė tei
sėjas. Reikia tų klausimą kuo- PASKYRĖ DELEGATĄ KON
veikiau pastūmėti pirmyn ir
FERENCIJON.
viską pabaigti.
AVASHINGTON, rugp. 18.
,Kai-kurios unijos jau pa
taisė savo sutarimus su kont- — Prezidentas Hardingas de
raktoriais ir indavė teisėjui. legatu nusiginklavimo konferencijon paskyrė
senatorhj
I
r. * 11
AREŠTUOTAS UŽ NUŽU Lodge.
DYMĄ SVAINIO.
Praeitą parą Chicagoje pa
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
vogta
13
automobiliu.
Maxwell gat. nuovados po
licija areštavo John Rizzo,
kurs nužudė savo svainį P.
Betollo, 935 Racine Ave. Juo
du turėjo kokius tai naminius
nesusipratimus.

»

Sekmadieny, rugp. 28 d. Bohemian Slav. Am. svetainėj, 1436-40 W. 18-tas gat.

2-ra moksleiviu kuopa vaidins iš Lietuvos vaizdeli; dainininkė p-nia M. Janušauskienė dainuos. Gerb. Knn. Dr. Ig. č-esai
tts, "Draugo" redaktorius, duos paskaita; moksleivis Petroševieius grieš ant smuikos. Šokiai.
*i vakarą rengia Valparaiso Universiteto studentai.
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KONCERTAS

POSEIMINIAI VAKARAI
Penktadieny] rugp. 2 6 d. programas sudėtinis iš vaidinimo,

!

|

LITHUANIAN SALES CORPORATION f
414 Broadvvay, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tad kreipkileB į skyrius:

New York, N. V.

B

|

Lithuanian Sales Corp.
Lithiianian Sales Corp. S
3313 So. Halsted St.
300 Savoy Theatre Buldg.
| Chicago TeL Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa. |
=
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9KK) ryte iki 6K» vakaĘ re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9.-00 vai.
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3 .-00 po pietų.
:
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CANADA LINE

I STANLEY d, PETKUSf

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGf

I
If

Dr. M. T. STRKOL'IS J

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* j
S
Peoplea Teatro Name
|
| 1 6 1 6 W. 47th 8tr. TeL Boul. 1 6 0 |
| Valandos: € iki S rak. Nedėl l t I
| i k i 12 ryte.
į
|
Res. 2914 W. 4Srd Street |
•
Nuo ryto iki p l e t
B
j T e l . McKJnley 26S
"

vTel. Canal 257

Vak. Canal 2111

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1891 So. Halsted Street
Valandos: l t iki l t ryto; 1 lkl 4
po plet t iki t
> « • •

• • • • • • • • • • • •
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