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NIAUS KLAUSIME
Varšava sako, Gudijoje Paki
lusi Revoliucija

KARIUOMENĖ STOVI W. AIRIAI PASIUNTĖ ATSA CHURCH PRISIPAŽINO
NUŽUDĘS DU ŽMOGŲ.
KYMĄ ANGLIJAI.
CHARLESTON, W. Va.,
rūgs. 13. — Federalės kariuo
menės vadas, gen. Bandholtz,
apleido anglių kasyklų lau
kus. J i s iškeliavo Washinglonan.
Tečiau trys kariuomenės
pulkai pasilieka ilgesniam lai
kui kasyklų distriktuose.
Iš čia išvažiuodamas gene
rolas padėkojo valstijos gy
ventojams už nuolankų
ir
mandagų jų atsinešimą į federaię kariuomenę.

DUBLINAS, rūgs. 13. —
Airijos respublikos ministerių kabinetas vakar pasiuntė
atsakymą Anglijai.
Laišką
nuvežė specialia kurieras į In
verness, kur laikinai gyvena
premjeras Llpyd George. %
Spėjama, kad tuo atsaky
mu airiai reiškia sutikimą sto
ti taikos konferencijon su An
glija.
1

VISKĄ IŠPASAKOJO SU
SMULKMENOMIS.
Policija ne visais pasakojimais
pasitiki.

YVood'o Misija Kinijoje
MANILA, Philipinų salos,
rūgs. 13. — Prezidento Hardingo misija, kuriai pirminiu
kauja gen. Wood ir buvęs ši
tų salų generalis gubernato
rius Forbes, pabaigė savo
darbus salose ir iškeliavo K i
nijon garlaiviu Korea Mau
ru.
Misija pirmiausia aplan
kys Kinijos miest Hongkong.
Tenai išbus tris dienas. Iš
ten keliaus į Shanghajų. Paskui gal aplankys Pekiną ir
kitus miestus,
Apleidžiant Kiniją misija,
sakoma, keliaus išilgai Korė
jos.

Iš Korėjos gen. Wood *
keliais misijos nariais
Manilon, gi Forbes su
šiais išvažiuos Amerikon.
Pirm* iškeliausiant Kiniji
misijos pirmininkai kabk
ma pasiuntė prezidentui
dingui raportą apie Phi
nų salų padėjimą.

Harvey Church pagaliau iš
pažino policijai ir prokuroro
Iš misijos galvų kalLi
asistentui, kad jis nužudė du
TAUTŲ SĄJUNGOS GAR GUDAI PAKILO DEL REK
tirta, kad salos negreit
Packard kompanijos automo
BĖS PREZIDENTAS
VIZICIJŲ.
nepriklausomybę. Nes gi
bilių pardavėju, Daugherty Ir
ADOR.
tojai esą prie to dar neį
Ausmus.
Tai atlikęs savo
Apie save Varšava tyli.
tę, jie nežinia kokiais.keli
NEIŠAIŠKINAMAS PLYŠi nan j'4 rųsy po num. 2922 FuiRoot nenori but teisėju inter
nueitų be Amerikos gloj
MAS NARDANČIOJ LAI- ton gat.
naciohaliame teisme.
be tinkamos išorinės apdrt
LONDONAS,
rūgs. 13. —
Išpažindamas tą baisų sa
! VJtf.
Tuo tarpu mieste AViiliamdos.
revoliucija sone du darbininkai teisiami
vo darbą Church painiojosi.
GENEVA, Šveicarija, rūgs. Gudijoje pakilo
13. — Gustave # Ador, buvęs prieš rusų bolševikų valdžią. už vieno kompanijų detektivo
LONDONAS, rūgs. 13. — Kartą sakė, kad jis su kirve
Apie tai iš Varšavos pra nužudymą.
Clover, Clayton & Co. laivų liu perkirto Daugherty kak
Šveicarijos respublikos prezi
..gari
dirbtuvės prieplaukoje išgin- lą. Kitą kartą vėl to darbo
dentas, vakar Tautų Sąjungos nešta laikraščiui Daily Mail.
kluojama žinoma vokiečių na užsigynė.
suvažiavimo išrinktas tos Są
Depešoje sakomą, kad revo
Nereikia pamiršti, kad H.
|ilMlffPffPiMfflHwniBgj
rdančioji laivė, kuri karo me
jungos garbės prezidentu.
liucija pakilusi
toj Gudijos
tu porą kartų buvo aplankiu Church yra jaunas karo ve
Tautų Sąjungos suvažiavi daly, kurią okupuoja bolševi
VIEKŠNIAI
(Maž. ap-). etas Vydūnas, pradėjus
SAN ANTONIO, ,Tex., rug si Ameriką. Tai laivė Deutscli teranas, eina vos 23 metus
me dalyvauja ir Suv. Valsti kai. Bet apie tą dalį, kurią
amžiaus.
Rugpiučio 8 d. iš Viekšnių piučio 15 d., laiko visą
jų atstovas Hudson. J i s skai turi užgrobę lenkai, Varšava sėjo 13. — Nuslūgus čia van land.
«
Kuomet pardavėjai
jam iškeliavo maldininkų procesi paskaitų apie Europos
deniui kol-kas atrasta 47 žu
tosi kaipo pašalinis žmogus, nutyli.
Aną dieną išardant maši pristatė automobilių, o tai bu ja į Mažeikius ant "Parcinku
turą ir Lietuvių Tautą šioj
vusių
po
t
viny
žmonių
lavo
ty. tiktai tėmytojas.
O juk gudus lygiai kankina
nerijas staiga ištiko baisus v,-o po pietų, pasakojo Church, Į l i o „ a t l a j d ų
žmonių
g u p h u > tvarkoje:
Elihu Root jam prisiuntė j \r persekioja kaip bolševikai, nai. Ieškoma daugiau.
plyšimas. "Tuo metu te* dir jis pirmiausia nannį rųsm į- ! k ė $ y[sų a p y l i n k i ų d i d e l ^ s
kablegramą, kurioje jis sako, j taip lenkai. Taigi revoliucija
1. Kas tai yra kultūra!
Benamiais rūpinasi Raudo bo dvylika darbininkų. Iš jų sivedė Daugherty. Ten jį nu
minios,
kaip
niekuomet
dar
jog atsisakąs kandiduoti j j turėjo pakilti ir prieš lenkų nasis Kryžius. Žmonės pas trys žuvo, kiti sužeisti.
žudė. Paskui r-ųsin inėjo Au- nėra buvę. Tiek daug žmo- Senovės kultūros židiniai."
teisėjus internaeionaliame tei-įtiraniją.
Graikų ir Romos kultūra,.
Kol-kas neišaiškinta, iš ko smus. Tuojaus ir tam pada
kirstyti į keturias stovyklas.
nių
kaip
matyt
ir
dėlto
susi
sme, kokį kuria Tautų Sąjun
Amžių vidaus kultūra, 5. Sc
Ateinantį pirmadienį vie pakilo tas plyšimas.
Depešoje pasakyta, kad su
rė galą.
rinko,
nes
tą
dieną
iš
Kauno
kratas ir Platonas, 6. Nauj<
ga.
kilimai prasidėjo, kuomet bol tos San Fernando katedroje
Tai atlikęs Church gedo auRoot kaipo priežastį paduo ševikai ėmė rekvizuoti maistą. bus iškilmingos gedulingosios REZIGNAVO BAVARIJOS tomobiliun, kurį turėjo nupir buvo atvykę ministeriai ir ki ji kultūra, 7. Žmogaus ke|
ti valdininkai, turėjo prakal- timas amžių bėgyje, 8. Tai
PREMIERAS.
da, jog jis esęs jau senyvas,
aldos už žuvusius potvikti, ir išvažiavo savais rei h
Anot depešos,
revoliucija
v o
™Jl
^
įrengti ? P « i m : | t ^ i t į n ^ irlarpimas"
-e+nca -76 Unitu*. -~*r« •
nea.
kalais. Tuojau^'gryžęs įsi
plinta po visą šalį (taigi po
LONDONAS, rūgs. 13. - vertė tan pačian automobi- kimai.
Mūsų tauta: a) Gyvenamo;
J a m atsisakant but teisėju, visą Gudiją). Gudai valstie
Nuostoliai apskaitomi ligi
Po viskam ir po prakalbų vieta, b) Antropoliginė pa&
Iš Municho depešoje pasaky liun Daugherty lavoną ir nu
jo vietoj amerikoniškais kan čiai tvirtina, kad jie verčiau 8 milionų dolerių.
ta, kad rezignavo Bavarijos važiavo į Maywood. Tenai viekšniškiai grįžo iškilmingo- tis, c) Jos gyvenimo bėgii
didatais gal bus pastatyti Jo žusią -kovoje, negu atiduosią
premieras Kahr. Kaipo prie nuo tilto įmetė upėn lavoną je procesijoje į namus, giedo- d) Jos kalba, e) Jos mena
hn Bassett, Moore arba prof. paskutinį maistą. Gudai bijo PRAŠALINTI DETEKTIžastis paduodama Bavarijos ir gryžo namo.
danu Šventas giesmes.
f) Jos gyvenimo suprati
Rascoe Pound.
si Rusijos valstiečių likimo,
VAI; TAIKA.
70
nesutikimai su Berlyno vy
Teisėjų rinkimai įvyks ry kurie šiandie miršta badu del
Įėjus į Viekšnių miestelį, - Lietuvių tauta ir amžij
Ausmuso lavono ant grei
vidau
riausybe.
toj, jei neatsiras kokių-nors tų nežmoniškų rekvizicijų.
s Europos kultūra, J
tųjų jis neturėjo kur padėti. pasitiko milicininkai su v i e n u |
ELIZABETHTOWN, 111.,
svarbių kliūčių.
Taigi, palei garadžių nakčia raitu karininku. Milicininkai j Lietuvįų tauta ir naujoji Ei
Bolševikų komisarai pasą- rūgs. 13. — Kapitalistų skel
PAUUOSUOTAS NUO MO iškasė zindrose duobę ir už su kariu, sutabdė minią, pro-1 T 0 P 0 S kultūra, 12. Lietui
Vakar lytmetiniame Tautu
biamas
trukšmas
apie
angleSąjungos susirinkime pakvie- , l i n S a i žudomi kaipo didžiausi kasių "sukilimą"
KESČIŲ.
cesijai vadovaujančiam kuni- tauta ir busimoji
žmonijoj
kasė.
pasirodė
sti Lietuvos ir Lenkijos dėle- i niekšai. Bet už tai baisiai at- sugalvotas daiktas.
Policijos viršininkai ir pro gui Vilnickiui pranešė, kad j kultūra,
k
( ia
gatai i r išklausyta jų argu- ™ '
žmonės,
GENEVA, rug. 13. — Švei kurotorija nepasitenkina tais jie turį patikrinti pasus. PaČia apsilankė gubernato
mentų Vilniaus klausime. Pas
Kiti komisarai su kareiviais riaus pasiųstas valstijos adiu carijos federalė taryba pa- pasakojimais.
PAKROKIAI.
Is Tilz*
Church pasa- sų tikrinimas ėjo gana rakui susirinkimas diskusavo j būriais areštuoja valstiečius, tantas generolas. J i s patar« liuosavo nuo federalių mokės'kodamas dažnai vietoje " a š " Kriftt; su pasais praleidinėjo, apylinkių lietuviai
pradėj
lietuvių-lenkų, ginčus del Vii- juos karia arba šaudo. Ne šiam miestui paliuosuoti vi čių buvusį Austrijos impera- j pavartojo žodį " m e s . " Tai be pasų — sulaikė. Nors ta atbusti iš kieto tautinio mii
torių Karolį.
Nes jis savo veikiai pastebėta.
niaus. Kol kas nieko galutina reikia" jokių teismų. Pagiežai sus detektivus.
operacija sukėlė nemažą žmo go. Štai šią vasarą Tilžt
surengę
nenutarta.
i tas nereikalinga.
reikalams išleidžia daug pini
I r nors Church
tvirtina, nių pasipiktinimą, bet viskas giedotojų draugija
Kuomet tas padaryta, antgų. Šveicarijai daro naudos. kad jis vienas nužudė du žmo butų rainiai pasibaigę, jei ne keletą vakarų *kaikuriose vU
kart pranyko anglekasių su
gu, tečiau policija yra nuo šis atsitikimas: eiliai priėjus tose lietuviai gan noriai lai
kilimai.
GAL BUST IMPORTUOJA monės, kad jam) kas-nors tu pasų tikrinti ir Juozui Leng- kėši ir su atida klausėsi dail
Anglekasiai nedaro jokių
rėjo gelbėti tame darbe. Bet venui iš Uogiškių kaimo, kury nų ir prakalbų ir kaip jauni|
MOS VILNOS.
sukilirmi prieš valdžią. Tik
Church nenori pasakyti.
procesijoje nešė vėliavą; pa- mas žaidė tautiškus žaismm
kovoja prieš anglių kasyklų
Todėl policija uoliai ieško sirodė neturįs paso.
Vaiki- j Paskutiniu laiku buvo t
ĘOSTON, Mass., rūgs. 13.
SMARKIAI VEIKIA LAB mercijos butas bendrai pradė kompanijų tiraniją.
-*• Suv. Valstijose kilnos la jo dalininkų.
nas ėmė verkti ir, prašyties, Į vakarai surengti:
Piktupe
DARIŲ ORGANIZACI
jo gaminti programą, su tik
imcse ir
kad jį paleistų. Minioje raPakrokiuose, kurntf
slu pavaryti smarkiau mieste SUV. VALSTIJŲ PREKYBA bai brangios. Tad žinoma AJOS.
merican Woolen Company ap UŽ GINKLAVIMĄSI KAL dosi daug Lengvenio kaimy se labai daug žmonių dalyval
namų statymą, kad tuo bū
PER RUGPIUTĮ.
TINAMA AMERIKA.
galvoja vilnas importuoti iš
nų su pasais, kurie liudijo, vo. Iš kalbėtojų buvo šie: p |
Galės maitinti 500,000 žmonių du daugeliui nedirbančių duo
Europos. Kompanija sako,
p. Buskis ir Pru
GENEVA, Šveic, rūgs. 13. kad jis tiktai 16 metų teturi Vydūnas,
ti darbo.
WASHINGTON, rūgs. 13. ji ten labai pigiai gausianti
Niekas s a i t l s — Tauttų Sąjungos suvažiavi ir bandą tebegano.
N E W YORK, rūgs. 13.
New Yorko Amerikos Legi — Komercijos departamentas vilnų.
me Anglijos delegatas Bal- negelbėjo. Revizoriai, o kaip j
Vietos padėjimo
tyrinėtojai
ono šaka rūpinasi bedarbiais skelbia: Rugpiučio mėnesiu
Rugpiučio
four už sąjungininkų ginkla- žmonės supranta " v a l d ž i a " ' d VAINUTIS.
tvirtina, kad ateinančią žiemą
veteranais.
Pranešta,
kad Suv. Valstijos turėjo ekspor TEISMAS RIŠ JAPONŲ NA viimąsi kaltina Suv. Valstijas. tuojaus paliepė nusiimti kam- - Vaimitėj nudegė lentpi-i
darbai jokiu būdu nepas i tai
vės
šiandie New Yorke apie 75,- to $375,000,000, gi importo — TURALIZAVIMO KLAU
žą
ir
mesti
tą
pagalį
(vėliatriobėsiai, bet pati 4irbj
Balfour
sakė,
kad
karo
me
sys,
kad šimtai tūkstančių
t
u
v
ė
,000 karo veteranų neturi dar- $174,000,000.
SIMĄ.
vą.) Lengv. visas v i r p a n t i s ,
J š l i k o - Spėjama, kad j
tu
Suv.
Valstijos
įsteigė
mil
darbininkų atsidurs skurdan^!,
....
.
.
.
.
....
v
u nis
. ,/ , .
...
. įbo. Atėjus žiemai jų skaitlius Perniai rugpiučio mėnesiu
žiniškas amunicijos dirbtu ir verkdamas prašėsi paleis- Sa m i n o Pasidėjo iš dirbtuv*
buvo eksporto $578,000,000,
*
WASHINGTON, rūgs. 13. ves, kuriose ir šiandie dirba- sti ir nenorėjo vedamas eiti, Į
ir kad
juoskuru
prisieis
aprūpin gali padidėti ligi 125,000.
ti
maistu,
ir kitokiais
importo — 513,000,000.
bet kelius kartus gavęs per i
— Karo meto įstatymu iš, ma
Legionas neturi priemonių
reikalingais gyvenimui daik
Aukso importas rugpiučio 1918 metų keli šimtai jaunų
ORAS:
Šiandie nej
Kuomet Amerika paliaus galvą ir į nugarą raito karišelpti savo narius. Viskas ką
tais.
mėn. $86,000,000, gi sidabro japonų, tarnavusių Suv. Val dirbusi ginklus ir amuniciją, ninko, pirm arklio varomas,stovus. oras; maža atmai
daro,
tai
mėgina
rasti
jiems
Kad taip, tad subruzdo vie
$8,000,000.
stijų armijoje, naturalizuota. tuomet taip pasielgs ir Ang ėjo iki pat bažnyčios nunios ( temperatūroje,
tos įvairios labdarių organi darbo. Tečiau darbai darosi
vidury. Prie bažnyčios ir gi
Kelios amerikonų patrioti lija.
zacijos. Iškalno ruošiamasi a- retenybė ir nežinia, kas bus
DAUGIAU MOKESČIŲ,
ėmė prašy ties, kad paleis
nės draugijos kreipėsi į geteinančią žiemą maitinti apie toliau.
KAIP APYVARTOJE
neralį prokurorą panaikinti
ALSĖDŽIAI (Telšių ap.). tų, už ką karininkas vaikiną
Čia visoki nakvynės butai
500,000 bedarbių su jų šeimy
PINIGŲ.
tų japonų nafeurahzavimą. Ka ( Šiais metais A. Berenis, Ge- kėsinosi arkliu sutrinti, bet
ir įvairios, užeigos naktimis
nomis.
dangi prokuroras to negali deikių kieme prie Srujos u- čia įsikišo šauliai Rokas i r . Svetimų Salių pinigu vertftj
pilnos
bedarbių.
Jie
miega
Prie to darbo prisideda 53
WASHINGTON, rūgs. 13, padaryti, tad tas klausimas pės, stato vilnų verpyklą. J a u Kraspahauskas, kurie ėmė j į ! mainant nemažiau 25,000 d«
labdarių organizacijos. Miesto susikimšę visuose kampuose. — 1920 metais
kiekvienam bus pavestas augščiausiam ša pastatytos mašinos vilnų šu- gedinti ir už skriaudžiamąjį ^ l e r i u ^ g . 1 2 buvo tokia
Kuomet ateis šalčiai, neži asmeniui Suv. Valstijose iš lies teismui rišti.
majoras pienuoja paskirti šel
kavimui ir taisymui į knatus. užsistojo
gal Merchants Loan & T n
pimo komitetą, kuriam bus nia kas bus pradėta.
puolė $53.46 mokesčių, kurie
Augščiausias teismas tu- Suryg savininko pranešimų,
Su didžiausiu
pasipiktini Company:
pavesta kontroliuoti visą šel
sumokėti vyriausybei.
rės nuspręsti, ar tas karo lai- jau ir verpimui esą mašinos mu žiurėjo žemaičių minia ir Anglijos sterl. svarui
3^
pimo darbą. Norima patvar
N E W YORK, rūgs. 13. —
Gi tais pačiais metais apy kų įstatymas paliečia japonų nupirktos ir greitai busią įtai vien tik girdėjosi: " O t vald Praneijos šimtui frankų 7.
kyti taip, kad skurdžiai dar Šiaurinės upės prieplaukose vartoj esančių pinigų kiekvie veteranų natūralizaciją,
ar sytos. Išlaidų turėsiąs apie žia, o tai saviškiai!"
Italijos šimtui lirų
bininkai gautų lygų šelpimą. 52^ ir 53 pakilo gaisras. Priep nam asmeniui išpuolė $52|41, ne.
250,000 auksinų. Pajėga gau
Vokiečių šimtui mark.
Šalę to vietos Merchauts' laukose buVę trys laivai vos arba 1:05 mažiau, kaip •mo
namą iš upės, tam pritaisyta
KLAIPĖDA. Garsus pru Lietuvos šimtui auks.
išgelbėta.
association ir Brooklyno kokesčių.
PLATTMOTE "DRAUGE" esanti turbina.
s]ų- lietuvių rašytojas ir po-1 Lenki jos šimtui mark.
.o:

ATRASTA 47 NUMIRĖLIAI

New Yorke Ruošiamasi Maitin
ti Bedarbius

PINIGU KURSAS.

—

^ahfciHaa

• M M
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•

DRAUGAS
tytusi pirmaeilė valstybė Eu
'
PUVTU KATALIKŲ DIENRAŠTIS ropoję.
To pageidavo ir prancūzai
politikai. Ve kodėl tuojaus po
E n i a k a s d i e n ą Išskyrus n e d ė l d i e n i u s
didžiojo karo lenkai pradėjo
P R E N U M E R A T O S KATNA:
smarkiai šaukti apie savo 1772
CRICAGOJE I R U Ž S I E N Y J E :
Metams
$8-00 metų kokias tai istorines sie
Pusei M e m
4.00
nas.
S U V . VALST.
Mėgino jie tuos troškinius
Metams
$600
MltlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUIlIlIlIlIlIlIlMIilIlM

•'DRAUGAS"

s
l»u -.-i M e t u
- ° * realizuoti. B e t .kur ž e n g ė , ten
P r e n u m e r a t a mokasi išltalno. Lai
k a s skaitosi n u o užsirašymo dienos vis klupo. Pavyko jiems lai
n e n u o N a u j ų Metų. N o r i n t p e r m a i  mėti didelius svetimos žemės
nyti adresą v i s a d a reikia prisiųsti ir
I s e n a s adresas. P i n i g a i geriausia sių- plotus padarius taiką su bol
* sti išperkant k r a s o j e ar e x p r e s e "Mo- ševikais Rygoje. Bet jie patys
h n e y Order" a r b a įdedant p i n i g u s j
žino, kad ta taikos sutartis yj* registruotą laišką.

]

ra mažos reikšmės. Atsimai
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 .
8334 S. Oakley A ve.. Chicago. nys Rusijoje valdžia, lenkai
neteks tų užgrobtų plotų.
Tel. Roosevelt 7791
Lietuvos klausimu tas len
jiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kų Komitetas Paryžiuje pra
leido visokių sumanymų. Išpradžių jis norėjo pavergti vi
:l
Lenkų užsienių reikalų po są Lietuvą, kaipo Lenkijos
Paskui
bandė
litiką, rodos, veda Varsavos provinciją.
palikti
istorinėse
valdžios užsienių reikalų mi- Lietuvą
nisteris. Bet taip nėra. Visa jos sienose ir tampriai sufeužsienių politika, veda Tauti deralizuoti (surišti) su Len
nis Lenkų Komitetas Paryžiu kija. Nepavykus šitam žygiui,
je. Ministeris skaitosi kaipir šiandie tas Komitetas darbuo
to Komiteto agentas. J i s pil- jasi atskelti nuo Lietuvos Vil
Įdo tai, kas jam Komiteto lie niaus sritį ir kitus plotus ir
piama. Tas Komitetas yra nuo Lietuvą palikti kuomažiausia
latiniame su prancūzų val respublika. Sako, tai busianti
džios atatinkamais organais lietuviams geriausia pamoka
susinėsime. Iš tų organų Ko už tai, kodėl jie nenori pasi
mitetas semia reikalingas in duoti " b r o l i ų " lenkų globai.
Lietuvių tauta atlaikė di
formacijas - ir patarimus. Ir
džiausius lenkų smūgius. Iš
tai visa siunčia Varža vai.
sisuko iš aršiausių jų lietu
Tad reikia pasakyti, kad
viams taisomų žabangų. Tad
šiandie lenkai turi dvilypę vai
atlaikys ir paskutinius. Lai
džią. Vieną Paryžiuje, kitą
lenkai nemano nei nesapnuoja
Varšavoje. Sunku pasakyti, apie Vilniaus
pasisavinimą.
kuri iš jų yra tikresnė. Tik Jei jie varu savinsis Lietuvos
žinoma, kad viršesnė yra Pa- sostinę, tas jų pasielgimas bus
rvžiaus valdžia.
daugiau nei piktadaringas.
•
Iš lenkų spaudos tenka pa Ateis laikas, kuomet už tokius
tirti, kad ta Paryžiaus lenku darbus jie bus karčiai nubaus
valdžia veda visą politiką ir ti.
Pasirodo, kad tos visos len
Lietuvos klausimu.
Tautinis Lenkų komitetas kų aspiracijos yra tarsi muilo
Paryžiuje įsikūrė didžiojo ka burbulas.
l a n k a i svajojo apie didelę
ro metu. J o aspiracijos buvo
didesnės už visų lenkų svajo Lenkiją. Jie mažą Lenkiją bai
nes. Tas aspiracijas jie sėmė gia vesti bankrutan. Mažos
jie nemoka valdyti.
nuo savo giminingų prancūzų.
Norėta,
kad
atgaivinamon Tad apie kokią ten didelę Len
Lenkijon įeitų Vokietijos da kiją negali but kalbos.
lis, visa Mažoji Lietuva, visa
Austrijos Galicija, kuone vie
Ar gryši į Lietuvą? Jei taip
na Ukrainos pusė, visa Gudi- tai tuojaus pirk Laisvės boną,
ja, didžiausi Rusijos plotai ir kad pargrįžęs galėtumei palių
visa Pabaltija. Norėta pada dyti, jogei buvai šalininkas
ryti, kad Lenkija turėtų apie Lietuvos laisvės, o ne lenkų
' *? j į |
60 milionų gyventojų ir skai baudžiavos.

LENKįĮ ASPIRACIJOS.
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Sefira
Portreto Pavyzdis.
(Tęsinys).

i

— Didžiausi pasaulio tapytojai nega
lėjo reikalauti daugiau. Išvydę ją prisi
minsit Pascal'io žodžius:''Žmogus yra nen
drė kuri lenkiasi bet nesulūžta". Tokis
yra ir jūsų tapybai pavyzdis. Kilnaus
veido moteris atšviečia negęsančią žmo
nijos saulę — motinos meilę. x\š ypatin
gai noriu kad ta meilės emocija butų
žymiai išreikšta jūsų portrete.
J i s sustojo kalbėjęs. J ų jautrų^ veidai
smalsumu sužibo. Akyse švietė gelmės ku
rios niekad nebuvo taip sujaudintos. Iš tų
gelmių kilo jaunos kurinio jėgos, greitos
klausyti, uolios tarnauti.
Mokytojas pridūrė:

»•

— Dabar einu ją atvesti. J i jau laukia
vieškambaryje.
Dar kartą atsisukęs pažiurėjo į uždan
gas padėtas kambario kampe. Už šių už
dangą pavyzdžiai — modeliai rengdavosi
pozuoti.
— Aš sutaisiau taip, tarė jis, kad šios
nždangos butų nereikalingos. Prašau jas
išnešti. Tiek pasakęs išėjo iš kambario.
Regis, ilgai jie lauke pakol vėl išgirdo

Antradienio, Rūgs. 13, 1921
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bet daugiausiai kalti laikrašti
ninkai kurie ne tik kad nepastoja kelio tokiai ar panašiai
ma tuomi savęs pateisinti už anarcijai, bet patys jai vado
sispyrė Dr. red. įvaryti į ožio vauja.
ragą. Na i r savotiškai tai pa
Draugo "herezija"*
darė.

I Tuščias "Žveigždes" Šuvte.
Žvaigždės redakcija savo lai
kraštėlio 35 num. išpleškino il
giausią straipsnį įvardindama
i
ii
'Sugrąžiname
D r a u g o ' ' re
dakcijai neteisingus jos prie
kaištus".

Nuo Tautos Fondo "Žvaig
Priekaištai.
ž d ė " užrioglino ant bažnyti
"Draugas",
postringauja, nės hierarchijos. J i sako:
Kame neteisybė?
" Žvaigždė' % per <lu mėnesiu "išdrįstame
jam
(Draugo
. Gi Draugo redaktorius, nu nei žodeliu negynusi Tautos red) pasakyti, kad. mūsų nuo
siskundžia "Žvaigždė", pra Fondo.
monė skiriasi nuo jo sulyg
vardžiuoja mus anarkistais' \
Nėra reikalo gintis. Galima santikių tarp hierarchijos ir
I r už ką? Už tai kad sava va tik pasigailėti kad "Žvaigž dvasiškijos ir žmonių".
lingai laužo katalikų vyriau-' d ė " ir per akinius neįžiūrėjo
Nesame pratę viename strai
šios organizacijos — Federaci-: Dr. red. pastabų, kuri visuo-t
psny, kur kalbama apie pasau
jos nusistatymus. Nesilaiko met prie kolektyvių aukų pei
linės organizacijos drausmę,
tos organizacijos drausmėsj kė ir prikaišiojo visiems ku
maišyti su dogmatiniais, baž
niekina Tautos Fondą liepda rie nesiuntė jų per Tautos
nytinės teisės klausimais.
ma kurti naujus komitetus Liej Fondą, prikergdama Federaci
Skaitome bergždžių darbu
tuvos Universitetui aukomsVjos nusistatymą,
Žvaigždės ortodoksijos "cre
persiųsti.
Kalbant apie kun. P. Bučiui d o " pasiskelbimu. Mes nemaKiek Draugo buvo teisingas draftą, galime pasakyti,, kad
žiaus nusimanome kas yra
Žvaigždei daromas priekaiš ta auka buvo ne kolektuota.
bažnytinė hierarchija, koki
tas, tepažvelgia skaitytojas į " D r a u g a s "
jau
pasisakė, privalo būti jos santikkii su
Žvaigždės 32 num. kur žodis kad nieks
negali
užginti tikinčiaisiais.
žodin redakcija agituoja: , asmeniui išsivežti privačią au
Tokis *' Žvaigždės'' nukly
" S u l y g vyskupo Karevi ką nesiųzdamas jos Tautos
dimas rodo vien redaktoriaus
čiaus ir Lietuvos Universiteto Fondui, kaip linkėjo ir "Žv.
išsiblaškymą, nuovargį. Vikūrėjų mintį, Amerikos lietu redaktoriui bent $1,000 nusi
šiems tas pasitaiko.
vių kunigai klebonai turi kom vežti ir paaukoti Universite
petenciją savo parapijose įkur tui.
Negalime užtylėti, i
ti vietos komitetus aukų rin
Dklei kun. P . Kasčiuko mi . Žvaigždės atsakymą Drau
kimui ir tų aukų nusiuntinu
sijos, teatsako Tautos Fondo gui už teisingai daromą jai
pačiam vyskupui Karevičiui'
Valdyba. Draugo red. pasisa anarchijos priekaištą, skaito
arba Lietuvos Universiteto įkė kun. Kasčiukui neskelb me labai natūraliu. Tik mums
galioto Komiteto iždininkui
sianti jo atsišaukimo ir ne neaišku, ir norėtume išgirsti
Dr. J . Tamošaičiui."
remsianti jo akcijos, pakol jis spaudoje pasiaiškinimą, ką
Už panašius nieku nepa
negausiąs Tautos Fondo užgy norėjo Žvaigždės redaktorius
remtus Žvaigždės komentarus rimo. Kun. P. Kasčiukui at ar leidėjas atsiekti tuo atsa
" D r a u g a s " pavadino Žvaigž vykus Chicagon
įgaliotinis kymu.
dę anarchijos šalininke. Jis pasirūpino legalizuoti savo pa
Žinome kad fas atsakymas
spėjo, kad Vyskupo atsišauki siuntinybę pas Tautos Fondo
pirmiausiai buvo atspauzdinmas neturi noro laužyti Fede- Valdybą.
tas plakato formoje ir Feder.
racijos nusistatymo. Ir neapŽvaigždes red. greit įtarine- Kongreso metu buvo gausiai
siriko. Pasirodė kad toki ko- . , . .
. v.
» .
.
dalinamas Kongreso atsto
„, . "
, . .. 3a kitus ir šiuo kart gal mums
jai; pasi vams.
mentarą Žvaigždes redakcija neįtikės.
_.x_.,_._ Patariame
T*_A .
_._
teirauti pas kun. P . KaseiuTokią Žv. taktiką skaitome
iš piršto išsilaužė.
ką. J i s pasakys kad Draugo žema. Žv. agentėliai įsisprau
Universiteto reikalams įga
liotinis kun. Bumša turi do red. jam tą" sąlygą pastatė, o dę į svečių tarpą Darbininkų
kumentą, kuriame sakoma,kad jis pasiskubino susinešti su prakalbose kiša visiems Žvai
Universitetui aukos butų siun Tautos Fondu.
gždės " t e i s i n g u s " Draugui
čiamos per Tautos Fondą.
leidėjas
Dėlei ilgos litanijos kurią priekaištus. Patsai
Draugo redaktorius dar nema Žv. mini apie kitus pasiuntu bruka Kunigų Vienybės Sei
tęs to dokumento neapsiriko, sius aukas ne per Tautos Fon me visiems savo plakatą.
tiesą pasakė. Gal bent dabar dą, Draugas negali pagirti ir
Ar norėta tuomi Draugui
Žvaigždės red. praregės.
ką pasakė Žvaigždei, tą pat užkenkti? Tesižinie. "DrauTai viena Draugo "netei sako ir kitiems. Negalime tuo gas to nepaiso, nors zmri į
s y b ė " o Žvaigždės " t e i s y b ė " . mi girtis, tik galime nusis tokį katalikiško laikraščio pa
kųsti, kad vis dar nėra už siėlgima kaipo į nedorą prie
Sapienti sat.
Nieko daugiaus " D r a u g a s " tektinos drausmės kuri palai- monę. Leistina mums savo
tame numery nenorėjo pasaky- kytų katalikiškos organizaci- dienraščio skiltyse apsimainyti
ti. Bet ''Žvaigždė" negalėda-!jos galybę. Patys tame kalti, savo nuomonėmis nors jos ir

prisitaikindamas prie jos smulkių žings mas atkaklumą iš jos pusės, supažindino
nių. Jie klausėsi, bet nieko neišgirdo. Jos ją su savo mokiniais:
kojos turbūt orinės, labai tykios, kultūrin , — Ponia, va mano klasė, pilnutėlė uolių,
jaukių, duosnių prigimčių. Jie džiaugiasi
gų žmonių kojos.
^
Jis jau įžengė j kambarį ir sustojo prie galėdami nutapyti tamistos portretą. Nor£
durių. Įėjo moteriškė, vienplaukė, be pir jie jauni, ir jų dailė dar neformuota, bet
štinių, tiesaus vidutinio ūgio, ir vidutinio tikėk ponia, tkad jie panaudos visas savo
geriausias pastangas, ir lies savo kilniau
amžiaus — Rūta Truesdale.
sius jautimus į šį tapybos kurinį. Dabar,
Įėjusi kambarin, ji nežiūrėjo į tapy
tojus. Jos rolė to nereikalavo. Jos mintys ponia, malonėk atsisėsti čionai, aš pasi
ir jausmai netilpo šioje grupėje. Pilnai rengęs tamistą pozuoti.
J i s užlipo ant ižemos judinamos estra
susitelkusi ji laukė paliepimo.
Vieną privilegiją ,Ruta pavartojo. J i dos. Tai yra modelio kantrybės kėdė, pa
nesidabino. Gamtos grožės jai užteko. Pa žeminimo kalva, išsižadėjimo platforma.
Rūta Truesdale turbūt nesuprato ko nuo
prastas juodas sijonas dengė jos kūną;
jos tamsus plaukai viduryje atskleisti ir jos reikalaus. Šis pažeminimas lipti į es
sušukuoti be jokio padailinimo. Didžios tradą davė jai įspūdžio kad ji senovės
moterys, didvyrės, buvo taip pasirengu vergė, statoma prekė. Valandėlei jos vei
sios tragingais momentais, ar tai krikštan, das sužibėjo karžygiškos amazonės išliepsnos laužan beeinančios, ar tai arenoje reiška. Akys sublizgėjo. Karštas kraujas
subėgo į baltą krutinę ir mušėsi kaklan.
plėšrių žvėrių belaukiančios.
Bet nors ji buvo prasta, savo rūbais, Bet tik valandėlei. Įgimta aristokratinė
jos turininga asmenybė atstojo dirbtinus išdidybė nustelbė kančios jausmus. J i
papuošalus. Jos galvos kontūras, blizgan greit užmiršo savo aplinkybes. Jos akys
ti plaukų grožė, linija tarp kaktos ir akių, įstrigusios erdvėn sušvito nepaprastu ma
blakstienų užuolanka, lupų forma, kaklo lonumu. Stiprus vaHovaująs jausmas vis
modelacija, pečių sudėjimas, rankų dailu ką nugalėjo.
J i atsiėdo į brangiai išdrožinėtą kėdę.
mas, mažiausi kūno i r dvasios elementai
Jos esybė sukėlė aukštos kilmės atmosfe
galingai, nemirštamai visus masino.
Mokiniai ją pamatę, įbedė akis lyg į rą. Nebuvo reikalo ją pozuoti.
kokią viziją. Prielankumas ir simpatija
Tiršta tyla užklojo klasę. Jauni tapyto
skaitei jų šypsenoje. Bet ji nedavė atsaky jai sužavėti studijavo jos banguojančio
mo jų mandagiam sveikinimui. Lošdama veido emociją. Kaikurie iš jų rymojo min
modelio rolę, nenorėjo sudaryti pažinties timis prie senutės motinos .namus prisi
su jais.
minę, kiti vėl braukė atminimo ašarą kuo
Mokytojas visu širdingumu mėgino su met jų vaizduotė parode mylima kapą, o
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SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA
UŽSIGANEDINIMAS MOTINOMS
Lietuvė motina iš Milwaukee Rašo:
" P e r daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai
nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur
ieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaus ma
no gydytojas patarė
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ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs,
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis
visoje mūsų kaimynystėje''.
The Borden Company
Borden Building
New York
Iškirpk *1 k u p o n ą D A B A R — ir p r i s i e k
61AND1EV ir gauni DYMAI m ū s ų k n y g a ,
K l ' D l K I V G E R O V Ė , kuri paaiškins, k a i p
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gausi m a i tiiiimo instrukcijas j ū s ų kalboje.
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butų skirtingos, kaip šiuo
Kart.
Tuotarpu
žinome,
kad
" Ž v a i g ž d ė " visa energija pasirįžo Universiteto reikalus
remti. Kaip paaiškinus pinigų
aikvojimą atskiriems plaka
tams prieš Tautos Fondą,
Draugą!
Už agentų samdymą, už
plakatus Žvaigždė ne vieną
plytą Imtų nupirkusi universi
tetui. O vėl, kiek gera butų
padariusi užuot bergždžio' šū
vio į Draugą ir Tautos Fon
dą, praplatinusi
agitatyvių
plakatų Universiteto reikalu!

C»*

dakcijoje. Tai esą Žv. ir Vie
nybės sutartinas Tautos Fon
do griovimas. Ką apie tai gal
voti, tepasisako pati "Žvaigzae .
P. S. Jeigu kiti niusų kat.
laikraščiai ir " D r a u g a s " tuo
tarpu nerašo apie universitetą,
tai vien dėlto kad kiekvienas
darbas turi savo laikę. Tuotar
pu visi esame įtempę savo pa
jėgas į Paskolos reikalą; nuo
lapkričio, su žinia ir sutikimu
paties Universiteto reikalais
įgaliotinio, pradėsime "kultū
ros vajų" kurs visupirma tu
ri omeny Universiteto klau-

•
simą.
Mums nesuprantamas " Ž v . "
pasielgimas. Pikti liežuviai
Laisvė įsigijama tiktai di
kalbėjo, kad tas plakatas bu
vo spausdintas Vienybės re delėmis Tautos aukomis.
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Edvardas Truesdale.
Tą patį pirmadienį apie vienuoliktą va
landą ryte, jaunutis, draugiško veido ber
naitis, atsisėdo patsai vienas ant akmens,
kalnelio aukštumoje. J i s turėjo bent de
šimts metų. Iškalbingi veido bruožai liudyjo kad nepaisant amžiaus, vargo ne
gailestingi nagai anksti priruošė jį ko r
von už būvį. Atsisėdęs ant didoko akmens
nusimovė saulės ir lietaus nublukintą ke
purę ir numetė ją ant žolės prie kojų. Ati
dengti riešutų varsos garbenuoti plaukai
žaidė vėjalio erzinami.
Bet ne be reikalo jis atsisėdo čionai.
Greitai įkišo ranką į dešinę kišenę ir iš
traukė paslėptą turtą. Tas turtas susidarė'
iš penktukų ir saujelės centų. Tai buvo jo
uždarbis už rytmetinių laikkiščių pardavi
mą. Suskaitęs visus, įpylė į kitą delną ir
įmetė į kairios kišenės dugną.
J o stropi skaičiutė buvo įteitipta; jo
pasitenkinimas įeigomis — - visiškas. Gal,
todėl jis įr nesiskubino grįžti namo, bet
sėdėdamas, karts nuo karto pešė, tai vėl
glostė aplinkinę žolę. Bet gi jaunam krau
jui negana ryto pelno, Staiga suskambėjo
dainelė, nupinta drebančiais kūdikio sal
dybės tonais. Sakytumei lakštingala sučiul
bėjo nesąmoningo genijaus balseliu..
Pakalnėje pramintu taku žmogus kopė
kalnan. J i s lipo išlengvo, dažnai šluosty
damas prakaituojančią kaktą. Puškelyje
staiga sustojo. Taip sustoja gamtininkas
prie lizdo prisiartinęs kuriame nežinomos

gaidas.
Vyras dar jaunas, vos vidutinio am
žiaus. Daug metų jis pašventė savo gy
venime muzikos meilei, ir jo ištikymybė
tai dievaitei niekuomet nesvyravo. J o už
davinys buvo atstatyti pasaulyje griūvan
tį tonų tiltą per kurį Tikėjimas veda žmo
niją į amžinastį.
Tas griūvančių gaidų tiltas, yra tary
tum gamtos tiltas krintančių lašų. Atskiri
lašeliai valandėlei pasirodo vaivorykštėje,
ir pranyksta. Per ištisus šimtmečius vai
vorykštė puošia dangų savo spalvų gro
žybe. Taip lygiai ir dainos tiltas. J i s su
sideda iš pavienių balsų kurie praskamba
ir nutįla. Kiti balsai užima jų vietą*
J o didžiausias rūpestis buvo ieškoti ir
lavinti naujus balsus.
Matydamas jį daina sužavėtu, teisingai
spręstumei, kad jis profesionalis muzikas
kurio ausyse atsimušė negirdėta naujiena.
Prisiminė jam laikraščiai kurie karts
nuo karto spausdina žinias apie netikėtai
atrastą nepaprastą bal^ą. Prisiminė jam
pasaulio didi dainiai kurie buvo surasti
gyvenimo užmirštam nuošaly. Ar teks
jam atrasti tokį dainių dabar? Skambąs
aidas jo ausyse buvo neklaidingas dainos
talentas. Jis nieko panašaus negirdėjo.
Ten buvo dainuojanti siela.
Bet vien tik balso neužtenka. Dainiaus
veidas, esybė, pasielgimas, nelaiminga
kraujuje yda, gali. viską pražudyti, i r at
siekiamas aukštybes paversti į tuščias svajones. Atsiminęs tai, jis bijojo eiti pirmyn
ir tyrinėti toliau. Bet j o ' t a k a s ton misėn

J.
LIETI
Dien.: R.
Tel.
Vakarais:
Tel

Dr.
Liet
19601
TAlJfcN

rei.
IIIIIIIIIIIIIIIII
aaPhone Seel

i DR.il
SGydo
!«4*l
K Valandos:

siniiiiiiiiiiiM
TeL Rando!

A.
10
Valandos:
Panedėllf
Nedėlloml

TeL Yar(
Dr.
OJOS 0.

Valandos:
•—8

Antradienis, Rūgs. 13, 1921
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DR. A. K. RUTKAUSKAS S
Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 8-11 rytais 1-1 pc
įfpietų Ir 7-8 vakarai* Nedėtdieiniais tiktai po pietų t iki I.
8^48<BSCŽ^^3!^?<^l$®$g3ggX«

DR. P. ŠIMAITIS

[uropean American Rureau

NAPRAPATH
W. 45 Str.
Chlcagog
(Prie Western Avenuc)
M
lydau Ele Vaistu ir Be Operacijom
Vai. 8 iki 12 nuo I iki 5. Vakarais p.iV
ii sutarimą. Išskiriant ketvergua.^f

•

Boulevard

buv« A. Petraitis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
I r 11

809 W. 35th St., Kamp. Halsted 84.
Tel. Boulevard 611
Vai.: 9 iki C kasdiena
Vok.: Utar. Ket. ir Su b. iki 9 vak.
Ned.: Iki S po pietų.

DR. G. KASPUTIS !
ei

«
S
o

fiJt a#£.8tfi*&4£fc2AQ#C t £ * a . t 3 *JB

MM

»

. » • • • • • .IWIW»W^«HW»^ J <

PIKNJJCAS ATSTOVŲ
RAPORTAI.

LIETI YIH DEMTISTAS
4719 SO. ASHLAJfD AYVKU81

Telefonas Prospeet 6598

RUDOLF HLAVKA
Generalis Kontraktorius
Ir

Namų Statyjojas
5308 So. Robey Str. *
Darbas atlieklamas pirmos kllasos už prieinamas kainas.

VALENTINE DRESMAKIBG
COLLEGES
0205 8. Halsted, 2407 W. M*dison,Į
1850 N. Wells St.
187 Mokyklos Jtm*rl. Valstijose.

Moko Siu Vinco. Patternų Kirpt-]
m o, Designfng blsnial ir namams. <
Vietos duodamos dykai. Diplomai.]
Mokslas lengvais
atmokėjimala<
Kle.sua dienomis ir vakarais. Pa-<
reikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1848
SAFtA PATEK, pirmininkėj

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

•O ofisą

po

MOTERIMS ir VYRAMS
DR. J. SHANKS

erti 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak J]
8er<*doints ono i lig 9 vakare i,

naro

[4729 So. AibJ&nd Avenaeg

GYDYTOJAS Ir CHIRUI6AS
«0<lt» moterių *r
į&mv. Mit<u»ou
vyro visokias IIr»t. Ku»|). Pau iina
fas Mtvo ofi
Vai. 10 iki 13 p
suose ar ii1 iki 8 vak.
ironbučluos
Rea ofisas 3041 FuUrHon
Av». Kamp. Albany Ave
Vai. 8 iki »:S0 ryt©
8:30 lki'»:86 vak.
. t tikafo, IU.
Ofisai:

—•———^"™f•

—

KONVULSIJOS IR PAMI6I
MAS DAŽNAI ATSITINKA
NUO SKILVIO KIRMINŲ

Riemo, raugsėjimas, konvulsi
joj, nuomari-, beprotybės mania,
Svairumas ir kiti negerumai pa
s
=
*----=$
sidaro nuo atsiradimo kirminų
I
skilvyje.' Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus.
Ir kitokie svarbus negerumai
3107 So. Morgan Street
buvo nuo jųjų' atsiradimo užpa
CHICAGO, UuLJNOIN
1 kalinės žarnų dalies.
DR. M. STAPUUONIS
Telefonas
Yards
5082
NAPRAPATH
Dauguma mote
j Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto: į
| GYDAU BJB GYDUOLIŲ m B E
rų vyrų ir vaikų
•5 po pietų lkl 8 vak. NedėlloOPERACIJŲ
yra gydomi nuo
nu\is nuo 8 iki 8 vai. valiai* ,
Ofieų Valandos:
visai kitokiu ligų
3347 Emerald Avenue
kuomet
ištikrųjų
iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
visa priežastis y731 W. 18-th Gatvė
ra jų skilvis. Kuo
Nuo 2 iki 8 vanare.
met neturi apeti
to, širdi griaužia,
jauti skausmą vi1900 S. Halsted Str.
duruose, skausmą
stresuose
silpnu
TeL Ganai 2118
J. P. WA1TCHES
Valandos: 19 ryto lkl S vakare mu akyse mirguliavimą tai ženk
»
Lawyer
lai kad kas nors yra negerai su
Gyvenimas:
LIETUMS ADVOKATAS
jusu skilvių, kad skilviniai kir
9811 W. «Srd Str.
Dien.: R. 51*-127 N. Dearborn St.
minai tenais ponavoja. Pas vai
Tel. Dearborn 6096
Tel. Prospect 8486.
kus tuojaus galima patemyti, jie
Vakarais: 4508 So. Ashland Avc. J
Tel. Yards 1058
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galvą skauda, jie neturi noro
žaisti su kitais vaikais. Laxtan yra sutaisytas kad panaikinti
Tel.
Canal
257
Vak.
Cenei
8118
T e M M M FAlnuui SM
skilvines kirmėles iš jūsų systeDr. P. P. ZALLYS
mos ir yra daugumos žmonių
Lietuvis Dentistaa
vartojama su gerais rezultatais.
18801 So. Mlenlgan Avenue
.Lietuvis
Gydytojas
Ir
Pilnas būdas gydymo Laxtan
-—i-T—-*. DL
TA LANDOSj • ryt* Od t
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
Chirurgas
Fullmaa 848 tr 8188.
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus
1821 So. Halsted Street
pradėk gydytis nes gali išsivysty
Valandos: 14 iki 12 ryto: 1 lkl 4
po plet 6 iki 9 vakare.
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
lllllllllllllllllllllllllMIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIs
9J» - » • » » • • » » » » • • » • • • • » • • mim m g gos? Laxtan
yra parduodamas
« P h o n e Seeley 7489
Dro. Lameeo Lab., Forbes at
| DR. I. M. FEINBERG
Moultrie, Pittsburgh, Penna.
• Gydo specljallal visokias vyrų
(Apgr.)
moterų lytiškas ligas
SpecjJeUstae
|
JDŽIOVU, M O T E R V l r v T R C U O U |
iValandosnuo 10 Iki 12 išryto: n n o |
•2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:1*2
!rakai e Nedėlioruls 18 kil 1
Telefonas Drezel 9888

Dr. M. Stupnicki

•

DR.A.L.YUŠKA

DR. P. Z. ZALATORIS

S2401 įįmm
Str., 8 timpai We»~
tern Ave., Chlcago
= Valandoa: 2—4 po plet 7—9 va* 5
SUHUUIUIIIIlMIlilIlflUlUIIIUIIUIIIIIIIHIi

l

ADVOKATAS

...-

Ofisas Dldmlestyjt

g 29 South La Seile Street j

Tel. Randolpb 2898

A. A SUKIS
ADVOKATAS
Ofisas vklumiestyj
ASSOCIATION BLDG.
18 So. La Baile Si.
Valandos: 9 ryto Iki f po plotų
Panedėlials iki 8 vakare
Nedėllomls ofisas uždarytas
M i - -i ^ M » » tr i

Kambarį* 884
Telefonas Central 8880

S
Vakarais, 812 W. 33rd Si !

!

:

Telefonas:

Yards

4881

• m m.mA

KAM KENTĖTI?

=====

-r—

8448

Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

Lietuvi* Gydytojas, Chirurges tr

4 A PAIN-EXPELLER i t

TeL

Yards

6666

Blvd.

Dr. V. A. SIMKU3
8808 S. Halsted 88. Chloago.
Valandos: 18—12 i i ryto 1—8 i r
f—8 vakar* Ned. 19—19 Ii ryto.
81

• V. W. RUTKAUSKAS i

>»*»»»*

mm m m mį

Vaizbaženiiiia užreg. S. V". Pat. Ofise.
w

Zierėk, kad gautum tikrajį-garsujį per
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad tarčių Ikaro (Inelisr)
Yaizbitženkli.'
Taisome automobilius, greitas, ge
ras ir teisingas patarnavimas. Taip-,
gi turime vietos del pastatymo 'au*
tomobilių.
BEST MOTOR SERVICE CO.
J. M. Rimkus
4742 So. Hermi t* ge Ave.
Chlogik

Bomansovas, pamatęs Lietuvių Industrijos Bendrovės Ka
rę už Lietuvos Ekonomiškų Laisvę, mirtinai išsigando.
Tik įsivaizdįkit, Rytų Imperatorius Bomansovas, kuris
skaito save Lytų šalies viešpačiu, pamatęs paskelbtų karę Lie
tuvon vu^ui ir skurdui, ir kartu pamatęs nors nelabai skaitinglų, bet perkūniškai smarkių ir galingą, Lietuvių Industrijos
Bendrovės Kareivų — dolerius Karės fronte, drauge su acting
Romanso ve Prikybusiu rėkė savo kareiviams;

"SAUGOKITĖS!" SAUGOKITĖS!
«*J"W

•

Tel. Blvd. 7042

Praktikuoja SO motai.
Ofisas 8149 Bo. Morgan et,
Kerta 81-to 84.,
Cfctcago, I1L
SPECIJAU8TAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ekronlakų litrų.
OFISO VALANDOS: Nuo 18 r/to
iki 8 po pietų, noo I lkl 8 valan
dą T ak are.
Nedellomis nuo 9 Iki 8 po pt«C
Telefonas Yards 887

jų , svarba ir reikalingumą
juos įvykdinti. Taipgi karštai
ragino narius laikytis vieny
bės ir su nauja energija piradėti darbuotis tėvynės ir tau
tos naudaL Nariai su dėkingu
mu priėmė pirmininko prane
Šimus bei- patarimus ir dele
gatų raportus ir, visi buvo
tuomi patenkint i t ką, išreiškė
delnų plojimais.
Koresp.

Worcester, Mass. — Pas mus
4 d. nigs. buvo Tautos Fondo
30-to skyriaus surengtas pik
nikas. Diena buvo graži, to
dėl ir žmonės susirinkę pui
kiai pasilinksmino.
6 d. rūgs. ,buvo T, ĮTondo
mėnesinis susirinkimas./ Dele
gatai sugrįžę iš seimij,\daug
ką naujo papasakojo. Ypatin
gai pirmininkas gerb. kun. J. S V. KAZ. DR JOS PRAKAL
J. Jakaitis kalbėdamas apie
BOS. KOLONIJOS
seimų nutarimus, aiškino apie
APŽVALGA.

Rusas Gydytoj*.* ri Ctururk**
8peolJallstas Mot rtSkų, Vyriske
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S p>
$
pietų. 7—8 vak. Nedėllomls 10—12 8
Ofl.«a* 8354 So. Halsted Bt., CUI*n«> S
<#
Telefonas Drover 9S»3
tii'iiiiiiiaiiiiiuiiiiitiifiiiiiimfiifiiiiMtii Z

DR. G. M. GLASER ' Dr. C. Z. Vezelis

i i n m n

»— •• • • Į H ^ į a • •

DR. A. A. ROTH,

UKIŪVU
GYDYTOJAS U I CHErU'RG*»
Oflaaa tr Gyvenimo vieta
83A8 South Halsted Street
aat rlrfcuu Farvenal Stato Baa*
Valandos nuo 18 iki 1? ryte; nuo
8 lkl 4 po pietų; nuo 7 lkl 8 rak.
Hedėllomls noo 18 lkl i.

. /

ai

LIETUVIAI AMERIKOJE.

4IUIIIII1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Ree. 1188 Independenoe Blvd.
Telefonas Voo Bai^n S94

DR. S. NAIKEUS

T t l » f M M Tardą

NOTAIUJU&AS
fistate, Paskalos, Insurteal

m

DENTISTAS
8331 South Elalsted S
Valandos: 8—13 A. M.
1—5: 7—8 P. M.

i

Fabionas ir Mickievicz ved.

Heal

91 t t

lm•«»i<i'«»a»n«

• Lietuvis Gydytojas Ir Chirurges |
Peoplea Teatro Heme
8818 W. 47th Str. Tol. Boul. l « 0 l
Valandos: I iki 8 Tek. Nedėl l t I
i l k i 12 ryte.
f
Ree. 2814 W. 4Srd Street
Nuo ryto lkl plet
I
Tel. McKluley 2«S

Gydytojas tr
4441 80. VVeetern Ave.

j* Telefonas

D/. M. T. STRIKOL'IS

i

Springfield, DL — čįon at
vykau 2 rugsėjo. Tų pačių die
nų 8 vai. surengta prakalbos.
Prakalbas atidarant, choras,
vedamas žymaus muziko-artisto p. A. Aleksio, sudainavo ke
letu dainelių ir lietuvių tautos
himnų. Puikios dainos sužavė
jo publikų ir pakėlė jos upų.
Gerb. klebonui Kerše vičiui,
gražiai paakinus savo parapijonus, o taipgi gerb. p. var£.
Aleksiui, gražiais komplimen
tais paskatinus publikų į šv.
Kazimiero*Dr-jų įsirašė 43 me
tiniai nariai.
£ia jaunomenė
lavinama
įmozikoje ir rengiamas didelės
choras. Seserų nėra. Lietuvių
kalbos, istorijos, muzikos ir
^itiĮdalJ^ų Įekcijas duoda p.
A. Aleksis.* Rietuvių yra ( £ia
itemažai. Bedarbe ' ildelė. gy
vuoja Vyčiai ir kitos katalikų
dr-jos.
G erb. Kiebonui Keršev • v • *
įeiui
už prielankumų ir vaišingumų
p. A. Aleksiui daugiausiai įra
šiusiam narių ir kitiems daly
viams, šv. Kazimiero Dr-jos
vardu, reiškiu didžios padėkos
ir-pagarbos žodžius.
Kun. P. Kasčiukas.
Šv. Kaz. Draugijos generalis
įgaliotinis Amerikoje

PROTOKOLAS.

Amerikos Lietuvių Dailės
Draugijų Susivažiavimo, lai
kyto rugsėjo 4 d./1921 me
tuose, Dailės ir Dramos Drjos ''Aušrelės" kambaryje,
83 Green St v Worcester,
Mass.
Kadangi
susivažiavimo
šaukėja buvo "Aušrelės" drja, tokiu būdu susivažiavimą
atidarė jos pirmininkas, Bolys
Mingilas, 12 vai. dienų i» pa
kvietė F. Skliutų plačiau pa
aiškinti šaukiamo susivažiavi
mo tikslų. F. Skliutas plačiai
apibriežęs susivienyjimo dailės
draugijų svarbų, pranešė, kad
daugel dailės dr-jų buvo kvies
ta į'šį susivažiavimų net ir iš
kitų kolionijų, kurios negalė
damos prisiųsti atstovus, raštu
pareiškė pritarimų suvienyti
Parsiduoda pigiai automobilius Dovisas dailės draugijas.
dge Brothers, touring,
1918 tiktai
Tolesniai perskaitė manda
$425.00. Atsišaukite po no.
Chlcago, UI. tus atsilankiusių atstovų nuo
1547
dviejų dailės draugijų: Nuo
ir Muzikos dr-jos
REAL ESTATE ANT PARDAVIMO Dramos
4 pagyveni tu ų namas akmens prie "Gabijos" iš So. Boston, Mass.
šakys, krautuvė 6 flatai 2007 Blue Matas Biekša, K. J. Paulaus
Island Ave. Randos dabar neša I L 
SO 0.00 yra hot water plant. Randos kas, Andrius Juodgudis, An
gali būti keliamos. Kaina $12,000.00.
tanas Bendoraitis, Vincas Ge
Ant išmokesčių. Atsišaukite
gužis, V, P. Jankauskas, nuo
Randolph 6624
Dailės ir Dramos Dr-jos "Auš
Parsiduoda labai .pigiai krautuvė, relės", iš "VVorcester, Mass. Ju
k u r i o j u ž l a i k o m a c i g a r u s , cigraretus
zė Bauktytė, Bolys Mingilas,
teo cream, soft drink, saldumynus ir
A. J. Gotautas, Feliksas Skliu
kitka.
Atsišaukite po num.
tas. Viso 10 atstovų nuo dvie
1547 W. 46 St.
Chicago, IU.
jų dr-jų. Taipgi atsilankė se
kanti svečiai: kompozitorius
ANT PARDAVIMO BUČERKE IR
M. Petrauskas, "Sandaros"
UROSERNE.
Labai geroj vietoj; biznis Cash, lie;red.,
V. J. Šliakys, "Am.
tuvių ir lenkų apgyventoj/vietoj.
*

m

mf%9

Priežastie

a7%'«

pardavimo: , savininkas L i e t . " r e d . , V .

Važiuoja Lietuvon.

8941 W. 81st

Stf.

S.

JokubynaS,

^ Jonikaitis, V. M. Čekanauįkas, S. -Kažemėkas, A. Šliu-

T "

žas, J. Petronis, S. Puidokas,
P. Skrickis, O. Šarkaitė, M.
Montviliutė, M. Oiačkaitė, J.
Kamendulis, J. Kaulakis, A.
(Bus daugiau).

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Mano Tautiečiams Amerikoje.

lyąkit į karklynus, pelkes, skabardinus, nes viskas liks nušluo
ta nuo Imperijos Didyįės.
Lietuvių Industrijos Bendrovės Karininkai — Akeijonieriai pataria Romansovams nekišt bėreikalo kariumenės į pel
kes, bet laikyt jų saugioj vietoj, o ji savaimi-bus reikalinga. Gi
iš Lietuvių Industrijos Bendrovės Respublikos pusės nėra jo
kio pavojaus Romansovams, nes ji skelbė karę tiktai Lietuvos
vargui ir skurdui ir tų karę ves tol, kol Lietuvių šeimynas neaplais skurdas. Taipgi karininkų ir kareivių Organizavimas
bus pabaigtas tiktai tada, kuomet priešo gale bus į dulkes
sumalta.
Gerbiamieji, kad šių karę laimėt, o to mes visi trokštame ir
tai kuogreičiausia, kviečiame ir Tamstas su savo galingiais
kareiviais — doleriais stot į Lietuvių Industrijos Bendrovės
karininkų eilės, perkant jos šėrus; kiekvieno šėro kaina $10.00
ir galima pirkti jų net visų tūkstantį (1,000) šėrų vienai ypatai — už ($10,000-.

Negalėdamas
paskyrium
kiekvienam parašyti laiškų ir
pasipasakoti, kaip man sekasi
Lietuvoje, pasįrįžau prašyti
gerbiamos "Draugo" redakciLeiskime savo galiūnų — dolerį, kurį, mes taip sunkiai už
jos, „kad leistų jos gerbtino •
T
dlrbom
u
ls m u s u
n a u d a i kari
dienraščiu skiltyse papasakoti
' ^ ? <*
^
*ujų. Tik šiuo būdu
savo tautiečiams Amerikoje a- mes padidinsime savo kapitalų ir užtikrinsime sau ir savo šei
pie mano, žygius ir pasirįŽimų mynos, o drauge visų Lietuvių laimingesnę ateitį..Gi ateitis bus
apsigyventi Lietuvoje ir vi fcvįesi ir laii^kigesnė, kuomet patįs, Lietuviai, valdysite Lie
sas sj&kas^į?adetivr- J^iej^nvų tuvos Industrijų (Fabrikas). ,
kultūriniai "*įakelti. ... s
• *v Jau>:ŠMEta4- Lietuvių p'risidėjbvsn^ Savo galiūnais — doleSugrižęs Lietuvon pradžioje ria|s, t a t kviečiame ir Tamstų nelaukt ilgiau, bet šiandien sto
jaučiaus lyg ''grinorius'' A- ti į kovotojų eilės už savo ir Lietuvos Ekonominę Laisvę, (ji
merikon atkeliavęs. Viskas jokio pavojaus nei rizikos nėra, nes ši Bendrovė viena iš di
pradžioje buvo keista, ne jau džiausių, smarkiausių ir*geriausių. J i t u r i labai gerų bizni ir
ku. Ir žmonės / rodėsi nebe tie,
gerus pelningus k o n t r a k t u s ; o tas visas klius ir T a m s t a i lygiai
kokius palikau pirm kelioli
dalimi pagal jūsų invesdinto kapitalo.
kos metų. Visa Lietuvoje atsiTaigi laukiame nuo Tamstos prisiunčiant čekį arba money
Mainė: ir pats gyvenimas ir
patįs žmonės. Tarpe .jų jau order s u užsakymu šėrų..
čiaus ir svetimas ir mažiukas,
nieko neišmanųs, nežinųs; ka
nemėginau, kų nedariau, kad
įsikibti gyveniman Lietuvoje
— niekaip nesisekė.
Taip buvo pradžioje, vėliau
apsipratau, pradėjau pažinti
Lietuvps gyvenimo sųlygas;
suradau naujus draugus, prietelius, kurie man prigelbėjo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHtiitmiiiiiiiiiiHi
savo patarimais, nurodymais,
net piningais sušelpė.
S
Geriausiu, man prieteliu ir
patarėju buvo LIETUVOS
Galima gauti šios
ŪKIO BANKAS. Ačin šio
Banko nurodymams ir pinigi
niai pagelbai aš šiandien Anyk
ščiuose įsteigiau verpimo, kar
simo ir audimo dirbyklų. Vi
Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
$3.50
Ramybė Jums (kailio apdar.>
2.50
sos aplinkybės liudyja, jog
Ramybė Jums (audeklo apd.)
.2.00
biznis ęis gerai. Jaučiuos lai
šios maldaknygėj formatas yra 5^4x3%. Puslapių turi 958, bet ne
mingas ir savimi patenkintas.
stora, nes spausdinta ant plono? popieros. Joje yra įvairių (vairiau
sių maldų.
Gaila man tų mano tautiečių, kurie buvo sugrįžę Lietu
von ir nesusirado galimybės
Ii75
apsigyventi savo tėvynėje. Pra į Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd
Aniolas Sargag — juodais apd
,.t
31.50
leido daug pinigo ir grįžo A| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. . . . 1.75
merikon, keikdami savo nelai
Vainikėlis — baltas celluloid apd. su
mingų tėvynę.
paveikslėliu ant apd.
1-75
Taip buvo su jais dėlto, kad
Pangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd
1.50
nežinojo kuą* kreiptis, kame * Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
rasti prieteiiai, patarėjai.
Aniolėlis — juodais apdarais *
.....'
1'50
Aniolėlis — juodais apdarais
0*75
Kiekvienam manp tautiečiui
grįžusiam Lietuvon pirmu pir
Dangaus Žvaigždutė
80c.
miausia patariu kreiptis į
Aniolos Sargas
juodas apd. $1.25
LIETUVOS ŪKIO BANKĄ; I Pulkim ant kelių . . . .
2.50
Pulkim ant kelių
2.00
Čia jis gaus visus jam reika
1.85
lingus patarimus, nurodymus I Pulkim ant kelių
Pulkim ant kelic
150
ir reikale net pininginę pagelbų.
Užsisakydami
Linkėdamas . mano tautie
''DRAUGO" BtYGYNAg
j
čiams Ameriko'je geros kloties, s
Chicago, ML g
o ypač gireit sugrįžti Lietu i 2334 So. Oakley Avc
von, kad savo patyrimu gyve- lTfilUI«IIIUUtl«tMtilliiMlilllllH1ti8IIIIIHfllllllllllllllHlfllllltHllftMltllllflMtlllltMllllllii
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nime ir parsivežtaisiais kapi
PAIEŠKAU SAV? SESERS Irenos
AMT PARDAVIMO CICEROJ
talais įrisidėtų prie pakėlimo NAMAS
Endriejauskaitės
(po vyru Mockienės)
Naujas nanias, dviejų aukštų, del
paeina
iš
Kražių,
Raseinių
apskr.,
kultūros Lietuvoje, pasilieku keturių šeimynų, po penkis ir šešis
Kauno rėd. Apie 30 metų, kajp aplei
ruimus. Skiepas i ra ištaisytas po visu do Lietuva. Visą laiką gyveno Bosto
Jūsų belaukiąs
mu.
ne, Mass.
Povilus Baltranas. n a Pardavimo
priežastis yra, kad sa
Ji pati, ar kiti praneškite šiuo adSeniau gyvenęs:
vininkas važiuoja Lltiuvon., Atsišau
kite
Ona Eifdkimtė,
616 W. 31-st feheer,
Chicago, Dl.
Cicere, Dl. 2*21 W. 45 PI,
1520 Bo. 50-th Ct.
Cbicacro, 111!1-

LIETUVIŲ INDUSTRIJOS
55 West Market Street,
VVilkes-Barre Pa.

POVILAS P. PETRAUSKAS, PIRM.

"DRAUGO" KNYGYNE
MALDAKNYO
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CHICAGOJE.
KĄ SAKO GATVEKARIŲ
KOMPANIJA.
Kuomet Chicagos spauda
plačiai paskelbė žinią,' jog
gatvekarių
kompanija per
praėjusius 7 mėnesius gavo
daugiau 8 milionų dolerių pel
no, tuojaus atsiliepė tos kom
ponijos generalis manadžeris
Fish.
Manadžeris
stebisi, kad
spauda daug rašo apie gra
ži nimą. fx\ už važinėjimą. Sa
ko, jog 5e. jokiu būdu ne
dali but grąžinami, nes kom
panija bankrutytų. Su 6 cen
tais negalėtų apmokėti išlai
dų. Gi su 7 centais gal ap
mokėtų išlaidas, bet turėfeų
sumažinti užmokesnį darbi
ninkams.
Tai- kokia kompanijos gies
mė.
Gi tie 8 milionai, tai nė
ra kompanijos pelnas. Atmo
kėjus reikiamą nuošimtį mie
stui, skolas ir kitokius galus,
kompanijos šėliniukams pa
lieka truputį daugiau vieno
miliono dolerių, sako Fish.
LANDIS IŠKLAUSYS DAR
BININKŲ ARGUMENTŲ.
Kadangi dauguma namų
statymo darbininkų unijų Chi
eagoje atsisako pripažinti ar
bitro nuskirtą užmokesnį ir
gryžti darban, teisėjas Landis, arbitras, paskelbė, kad
jis išklausysiąs
darominkų
argumentų, atkreiptų prieš
sumažintą užmokesnį.
Tam
tikslui paskyrė rugsėjo 21 die
ną.
Sumažintam
užmokėsimu
daugiausiai priešinasi karpen
teriai. Be jų negalimas na
mų statymas.
Building Construction Employers' Assoeiation ir Asso
ciated Builders perspėja uni
jas. Kad jei darbininkai negryž darban, sako, tuojaus
bus pašaukti darban neunistai.
ITALAI PAMINĖJO DAN
TE O SUKAKTUVES.
Chicagos italai šį sekma
dienį iškilmingai
paminėjo
italo poeto Dante 600 metų
nuo jo mirimo sukaktuves.
Sbeman viešbutv vakare su
rengtas pokylis.
Pirm to daugelis italų drau
gijų parodavo gatvėmis. Mie
sto prieplaukoje įvyko massmitingas. Buvo gražių kal
bų.
NAUJA ŽMOGŽUDYSTĖ
19 oj WARDOJ.
19-oji warda nepataisoma.
Tvyko nauja žmogžudystė. Ne
žinomas piktadėjas gatvėje
nužudė B. Spaminondo. Po
licija bejėgė. Nes italai lyg
užkerėti tyli:
Praeitoje paroje Chicagoje
pavogta 11 automobilių.
FEDERACIJOS APSKRIČIO
SVARBUS SUS.
Antradienyj, rugsėjo 13 d.
Aušros Vartų par. svet. bus
labai svarbus A. L. R. K. Fe
deracijos Chicagos Apskričio
susirinkimas. Sugrįžę atstovai
iš Seimų išduos raportus ir
praneš svarbių dalykų. Kvie
čiame atstovus bei atstoves
skaitlingai atsilankyti.
Valdyba.

ATSTOVAS CHICAGOJE

Antradienis, Pugs. 13, 192t

DRAUGAS
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ka kambarių. Penkiolika se
serų mokina. Kas svarbiausia
yra, tai kad jau pasidarė ank
šta. Pirmose dienose užsire
gistravo 864 mokiniai. Dar vis
nauji užsiregistruoja. Manoma,
kad sieks 1,000'mokinių.

JIS UŽAUGINO ŠIMTUS TŪKS
TANČIU VAIKUČIU.

Tiesi Kelione j Lietuvą
Per Piliavą Ir Karaliaučių

Bordens Eagle Brand Condensed Pienas yra užauginės daugiau
sveikų vaikučių į vyrus ir moteris
negu kokis kitos maistas.
Suvirs 60 metų Gail Borden pri
rengė šį maistą mažiems vaiku
čiams. Motinos yra labai dėkingos
už ta maistą nes jis vaikučiams
daug pagelbsti.
Ant 2-ro puslapio všios dienos
laikraščio rasi jų pagarsinimą. Iš
kirpk ta kuponą ir pasiųsk į Bor
den Company, o gausi dykai kningute apie maitinimą kūdikio sų
Eagle Brand.
(Apgr.)

~ Keliaujant į Lietuva per šią linija iš New Yorko tiesiai į PiliavaMūsų Gerbiamas Atstovas.
Karaliaučiu, nereikės važioti nei per Vokietija nei per Lenkija, ir jo
V. Čarneckis, atvyksta Chica- Šv. Jurgio parpaijos bazaras
kiu vizų nereikia.
gon rugsėjo 25 d. š. m. Chi savu keliu gražiai vyksta. Jis
Iš Now Yorka į Piliava trečią klesą $135.00Iš New Yorką į Piliava antra klesą $200.00
cagos Bendras Komitetas savo yra laikomas sekmadieniais ir
PARDUODAM laivakortės ir per Canada iš Montreal į Piliava be persėdimo, taipgi
posėdyje išdirbo sutikimo pro- trečiadieniais. Taip tęsis visą
ir per visas kitas linijas.
. r
gramo pieną, kurį žemiaus mėnesį.
LIETUVIU PREKYBOS VENDROVE siunčia Lietuvon greičiausiai ir geriausiai
Rugsėjo 5 d. kažin kas lai
skelbia.
sulyg žemiausio dienos kurso AUKSINAIS IR DOLERIAIS.
Sutikimo Komitetą sudarys mėjo peilių ir sakučių gražų
\ Dėlei platesniu informacijų reikale laivakorčių, pinigu siuntimo Lietuvon, PasporA. L. R. K. Federacijos Aps setą, bet jo neatsišaukė.
tu/ ir income taxu kreipkities šiuo adresu:
kritys, Chicagos lietuvių Ta Laimėjusis num. yra: serija
ryba, ir L. L. P. Chicagos ir 2494 num. 114.
Rugsėjo 11 d. kas nors
Apiel. Apskritys, išrinkdami
LIETUVOS ATSTOVO V.
kuodaugiausiai įžymesnių as laimėjo gražų "bracelet", bet
ČARNECKIO MAR
Offiso valandos: Kasdien 9:00 ryte iki 6:00 vak. Utaminkais, Ketvergais ir Suim
menų, iš kurių po vieną bus jo neatsiėmė. Laimėjusi s nu
ŠRUTAS.
tomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryto iki 3:00 po pietų.
priešakyje, visi apsirėdę pilnoj meris: serija 1873, num.^.
Lithuanian Sales Corp.
General Offisas
uniformoj, ir važiuos automo Kurie turite tuos numerius,
300 Savoy Theatre Bldg.
Lithuanian Sales Corp.
Chięago, UI. — rugsėjo 25 d.
galite atsiimti dovanas.
biliais.
. Wilkes-Barre. Pa.
Cicero, HL — rugsėjo 27 d. \ 414 W. Broadway %
Publika kviečiama kuoskait- Šv. Jurgio kolonija mažiau
Cleveland, O. •*- rugsėjo 29 i *y Boston 27, Mass.
lingiausiai susirinkti. Visi da kalba daugiau veikia.
Skelbiąs. d.
lyvaują sutikimo iškilmėje pri
valo turėti tinkamus ženkle
Pittsburgh, Pa. — rugsėjo
•
•II
lius, kurie bus suteikiami įei
30 d.
nant į stotį. Automobiliai pri Nėra geresnio, ženklo tautos Detroit, Mich. — spalio 2 d.
valo būti papuošti Amerikos doros' puolimo kaip stokavi- Rochester, N. Y. — spalio
"* ? •
*
mas geisti gero savo kraštui.
ir Lietuvos vėliavomis.
4 d.
4 •
•
Trys Komitetai sutiks At
stovą išeinant iš vagono, —
publika stotyje padarys taką,
išėjus laukan muzika sutiks
ir griežiant muzikai palydėsi
me į Congress Viešbutį.
AR SKAITEI? DA NE.

UTHUANIAN SALES C0RP0RATANI

3313 So Halsted Str.

•

Tel. Yards 6062

Chicago, I1L

<•
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"TĖVYNES BALSAS" DYKAI.

Auksinai Labai Pigus
•

Vakaras La Salle viešbuty.
Vakare kelsime puotą (ban
ketą). Dalyvaus visi Chicagos
įžymesni lietuviai ir lietu
vės. Programą atliks garsiausi
Chicagos ir visos Amerikos so
listės-tai. Kalbės įžymus lie
tuviai ir amerikonai.
Keturių Dienų Maršrutas
#
Chicagoje.
Sekm. rūgs. 25 d. tūkstančiai
lietuvių pasitinka Atstovą ir
dalyvauja puotoje.
Pirm. rūgs. 26 d. Atstovas
kalbės centralinėse lietuvių
kolonijose, Bridgeporte, ir 18tos ir Union A ve. (Dievo Apveizdos Parap.)
Antr. rūgs. 27 d. Atstovas
kalbės smarkiose kolonijose
West Side ir Cicero. North Si
de prisidės prie jų.
Treė. rūgs. 28 d. Atstovas
kalbės didžiausioje kolonijoje
Town of Lake ir garsioje Brig
hton Park.
Apielinkių miestelių lietuviai kviečiami atvykti į arti
miausias kolonijas, kur galės
išgirsti Atstovo kalbą ir prisi
dėti prie parėmimo Laisvos
Lietuvos.
Chicagos Bendro Komiteto.
J. A. Mickeliunas. pirm.,
E. Statkienė, rast.

Jeigu nori kad 'Tėvynės Balso" pirmas numaris atlankytų, tuoj nie
ko nelaukdamas prisiysk savo antrašą, pabrieždainas. jog-el pageidauji,^ kad
pirmas, o gal ir antras "Tėvynės Balso" numanai atskristų.
Esame tikri, kad "Tėvynės Balsas" savo turiniu ir maloniu balseliu pra
kalbėdamas Tamstoms labai patiks ir linksmas busite, kuomet tikrai gir
dėsite mūsų brangios Tėvynės baisa.
Kam šiandien iš mūsų nerupi Tėvynės likimas? Kas nesisieloja jos var
gais? Kuriuos neliečia Lietuvos sūnų ir dukterų likimas?
Kas šiandien nejaučia darbininkų nuoskaudų? Kas jiems padeda ženg
ti prie gerbūvio? Kas pirmutinis už jubs išdrįs stoti?
šie pagrindiniai klausimai visuomet bus "Tėvynės Balso" omeny.
Todėl ir kreipiame Tamstų domę kad neliktumėt be taip didel naudin
g o mūsų gyvenime laikraščio, kokluo yra "Tėvynės Balsas". Dabar eina du
kartu i savaitę; maž-daug nuo Naujų Metų bus leidžiamas kasdien.
"Tėvynės Balso" prenumeratos kaina:
Wilkes-Barre ir apielinkėse, o taipgi ir Lietuvon metams $5.00. To visą
Amerika — $4.00.
Lauksime Tamstų pakvietimo pasiųsti jums pirmą laikraščio numarj.

/

"TĖVYNES BAISO" ADMINISTRACUA,
55 W. Market Street,

-:::•

.

Wilkes-Barre, Pa.

MANTREAL Į
HAMBURGĄ, DANZIGĄ Ir LIEPOJU

Norėdami, žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:
•

VIA
Trečia
KM—

C A N A D A LINE [

Trečia
KJtftna

Susijungė Red Star ir Holland-Amerlca Linijos
Tiktai vienas tiesas kelias į Balde Portus

•

v

"Draugas" Publ. Co.

2334 So. Oakley Ave.,

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.

Chicago, 111.

Valgiai geri. Graži vista pasivaikščiojimui.' Rūkymui kambariai
Kambariai po dvi lovas.
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE OOMPANY*'
Chicago: P. C. Brown,Wcst Pass. Agt., 14 N. Dcarborn Street
.

Iš NORTH SIDES.

I

Mot. Są-gos 4-tos kp. svarbus
mėnesinis susirinkimas įvyks
š^ vakarą, irugsėjo 13 d. Šv.
Mykolo par. mokyklos kamba
ryjVisos
narės
malonėkite
skaitlingai ir punktualiai susi
rinkti 8 vai. vakare.
Ona B. Paliuliutė. rast.

I š BRIDGEPORTO.
IŠ BRIDGEPORTO.
Šv. Jurgio par. mokykloj.
mokytojos, Seserys Nazarietės
jau įsikraustė į naujai įreng
ta namą gyventi.
Tas namas nupirkta šį me
tą ir naujai pertaisyta. Per
žmonių parapijonų darbštumą
už tą namą užmokėta $13,000
neįmant tam pinigų iš parapi
jos iždo. Gražus pasidarbavi
mas.
Tame name, apart gyveni
mui kambarių yra įrengta
puiki koplyčia su gražiu al
torių. Yra nuolatos laikomas
Šve. Sakramentas. Kas savai
tė vienos šv. Mišios laikomos.

I R K I T E jų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų* Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems
LIETUVĄ.

Susirinkimas.
Visos draugijos, kliubai ir
pavieniai asmenys yra kvie
čiami į labai svarbų susirinki
mą, kuris įvyks antradieny,
13 d. rugsėjo, 1921 m., 7:30
vai. vakare, Šv. Jurgio para
pijos salėje, prie 32-nd PI. ir
Auburn Ave.
Susirinkimas yra šaukiama*
ąu mieriu atnaujinti veikimą
ir pasitikimui Lietuvos Atsto
vų, kurie atsilankys Chicagon spalio 25 d., o spalio 26
d. kalbės ant Bridgeporto.
Todėl, bridgeportiečiai, nepasilikime nuo kitų kolonijų,
stokime visi petys i petį.. Ak
eikite susirinkiman ir atsives
kite savo draugus.
Kviečia,
Kun. M. L. Krušas,
Povilas P. Baltutis,
J. Janulis.

Šv. Jurgio mokykla tapo ati
daryta.rugsėjo 6 d. Bažnyčioje
atlaikyta iškilmingos šv. Mi
šios su tam pritaikintu pa
mokslu kurį pasakė gerb. kle
bonas, kun. M. L. Krušas.
Šį metą pridėjo vieną kam
PLATINKITE "DRAUGĄ" barį, išviso dabar yra tryli- PLATINKITE ! DRAUGĄ.»

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
<>

NFW Y O R K N .Y
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Tiesi Kelionė | LIETUVĄ P E R PILIAVĄ
(Karaiiaučio Prieplauka)
ARBA P E R LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti } Piliavą, aplenkia Lenkų Juosta (Koridorą ir privalot turėti tiktai lietuviška pasportą; jokių vizų nereikia
Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su^
slnešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tat
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti.
Di«lo» d viela sriuba pačto laivai išp lankia:
S. S. LAVIA rūgs. 21
S. S. POLONIA spalio 19
S. S. ESTONIA spal 5
S. S. LITHUANIA lapkr. 2
Pasažierams tiesos patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Con.
•tol laivai tart pulkas kambarius trečios kliasoa keleiviam*
Kreipkitės prie musg aerentų IUSŲ m lest** arbu pa*
K- W. KEMPF, Gen. Wcstcra Pass. Agt. 120 N. LaSallc St. ChJeago

Užsisakykite "Laivą
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"LAIVAS" eina kartą j savaitę.
"LAIVE'' talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
kinimas.
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
"LAIVĖ" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo Ar sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
kodaugiausia.
"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
Adresas

"UIIVJIS"
2334 So. Oakley Avemie

Chicago, Illinois.
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Į Laivakortės į Lietuvą
I
I

•
•
•
•
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Be Persėdimo

Pillow-Karalaučių

Kas nori turėti patogią kelionę be jokių trukdimu.,
ateikite pas mumis pasikalbėti. 15 metų patyrimas šita
me biznije, davė daug pamokinimą, kaip reikia kelionėj
prisirengti.
Siunčiame pinigus sų di
•
džiausių pasisekimų Išmo
•
kame faktiškai į 24—28
dienas j pinigais visuose
Lietuvos pastose, be jo
kiu trukdimu ir be jokiu
atitraukimu. Tūkstančiai
1
•
padėkavoniu turime nuo
mūsų tautiečiu Lietuvoje.
Siunčiame pinigus per tei legrafą-kabelį išmokame' pinigais į ketias dienas, už labai
mažą atliginimą. Viskas sulyg dienos kurso. Turime paš
to skyrių, iš kurio galima siųsti tarptautinės perlaidas
į visas dalis pasaulio, taipgi Letters of Credit su Trayelers Checks, kuriuos vartoja visi biznieriai užrubežyje,
nes niekas kitas negali jais pasinaudoti. Todėl ir visi kas
• turi
tokius čekius, gauna Amerikos doleriais.
Mandagus ir teisingas patarnavimas, Ateikite pasi
i
I teirauti.
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PAUL P. BALTUTIS IR C0.
901 W. 33-rd St.
Tel. Yards 4669
Chicago, BĮ.
Priešais Šv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto.

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį"
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