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tįs tenka kiekvienam, per ku
rių rankas pereina kiaulienos
svaras. Tečiau laikui bėgant
jie tai ištirs.
Sako, krautuvininkai nėra
Visgi jie mano, kad krautu
profit^rininkai.
vininkas neima dvigubai nuo
vartotojų, kiek
jis moka
WASHINCTOX, spal. 31. pirkliui.
— Ta brangenybė, tai tiesiog
Keikia pagaliau atsiminti,
nenuprantamas sutvėrimas.
kad šiandie krautuvininkas
Vienas žmogus iš komų .daro mažesni bizni, negu
auginimo plotų klausia, k o d e ! j p i r m k a r Q T ( H , i a u ^ m o k a
mėsos krautuvininkai kiaulie- j d i ( l o s n c samfy
h gaį daT llž.
nos svarui ima nuo 35 ligi 40 I a j k ( ) ^
t (la rbinnit{u, kiek
centų, jei jam kiaulių parduo- b u t f t
^ ^
dant išeina vos po 6* ar 7 cenŽodžiu tariant, didžpelnių
tus svarui.
tarpe krautuvininkų gali ras
tą, atkreiptą prieš Rusiją, sa
Oklahomos ūkininkas klau tis. Bet jų gali but labai ne
ko Williams.
sia, kodėl skuros taip pigios, daug. Dauguma, beabejonės,
Anot tronsportų darbininkų
gi avalinės neapsakomai bra
viršaičio, Japonijos imperia ngios. Kuomet jam prisiei vos suduria galus su galais
lizmas jau ir be to ieško pro na už skuras nusipirkti po ir laukia gere&nių laikų.
gos pakelti karą. Taigi jis ne ra čcvervku, tai jis vienas viŪkininkai pirmieji.
gali turėti jokių sąjunginių sų skurų poros čeverykų ver
vu%net
kainos
pradėjo
padėjėjų. Tuomet pats vienas tės negali pakelti ir panešti.
m a i » t a s pirmiausia palietė
ne taip veik galės tampytis.
Marylando ūkininkas sako, ukini^™.
Kadangi pirkliai
Karo, transportų, geležinke kad jis obuolių neturi kur dė
turėjo Tlaug maisto produktų
lių, kasyklų ir metalo darbii ' t i
Obuoliais penįs kiaules. sandeliuose, jie atsisakė ūki
ninku organizacijų atstovai Kad tuo tarpu miesutsoe vie ninkams mokėti augštas kai
turės suvažiavimą Amsterda nam obuoliui žmogus turi už- nas už jo pagamintus produkme tuo pačiu laiku, kuomet mokėti 5 centus.
•tus. Bet ūkininkui yra reiWasbingtone prasidės konfe
Tokių ir panašių klausimų kalingi pinigai. Jis tad buvo
rencija.
.
yra galybė. Ir kuone visi kai- priverstas parduoti už liek,
Suvažiavę iu*/s galimų prie- tina krautuvininkus už nepa- kiek jam buvo siųloma.
monių suturėti naują rengia- p r a g t ą ^
didžiapelniavimą.
Tečiau pirkiys ir krautuvi
mąjį pasaulio karą
Tečiau sunku įrodyti tas kal ninkas
nepasekė ūkininko.
ŪKIO DEPARTAMENTAS
STUDIJUOJA BRANGE
NYBE

Priešinasi Anglijos-Japonijos Sutarčiai
TA SUTARTIS REIKŠTŲ NAUJĄ KARĄ
LONDONAS,
spal. 31. —
Anglijos darbininkai nuspren
dė niekais, paversti norim**) at
naujinti Anglijos su Japonija
sąjungų.
Darbininkai sako,
kad ta abiejų šalių sąjunga
gali pakelti naują pasaulini
karą,.
44

International
Transport,
YVorkers" federacijos prezi
dentas Robert \Villiams sako,
kad Anglijos darbininkai pri
reikus tt> savo nusistatymą pa
rems streiku.
Jei bus reikalinga,
bus įsteigta "veikimo
Ta taryba kituomet
anglų-lenkų sąjungos

išnaujo
taryba"
sugriovė
projek

0

tinimas.

Konferencija Washingtone
Parsidės Lapkr. 12•S

Vedami tyrinėjimai.
Ūkio departamento tam ti
kslui ekspertai veda tyrinėji
mus apie tą brangenybę. Stu
dijuoja jie produktų kainas,
kurios mokamos ūkininkams.
Taipat ieško priežasčių, kodėl
krautuvininkai ima augštas

Po atitį«£yiuo ir po, vals\VASHINCJTON, spal. 31. —
Tarptautinė ginklavimosi su tybės selfretoriau^ Raibos, kon
siaurinimo konferencija, kurio ferencijon bus pakviestas pre
je bus sprendžiama ir Tolimų zidentas Hardingas. Po prezijų Rytų problema, čia prasi dento kalbos, matyt, pasibaigsi
kainas nuo vartotojų, parduodės ne lapkr. 11, bet lapkr. 12 i pirmoji sesija
dami produktus.
.
Konfereneija
bus
atidaryta
dieną rytą.
Tie
tyrinėjimai•
vedami
Konferencijos pradžia ori Continental Memorial salėje, svarbesniuose Amerikos nuė
ginaliai buvo pienuojama Ar- kurioje gali tilpti 1,400 žmo stuose.
Tyrinėjimai dar ne
nių.
misticijos dienoje, lapkr. 11.
pabaigti. Ir todėl ūkio de
Iš
to
300
vietų
skiriama
Tečiau tą dieną įvyks didelės
partamentas atsisako plačiau
spaudos
atstovams.
Konferen
visokios čia iškilmybės. Taigi
komentuoti.
Visgi paduoda
cijos
rengimo
komitetas
po
konferencijos pradžiai nebus
viešumon kai-kuriuos žingeid
delegatų
pirmojon
vieįon
sta
laiko.
žius daiktus.
Paskelbta, kad konferenci to spaudos atstovus. Sako pla
Nereikia užsipuldinėti.
jos atidarymo sesija bus vie čioji publika viską patirs iš
Pirmiausia, sako to depar
ša. Konferenciją atidarys val laikraščių.
Kadangi salėn bus įleisti tamento viršininkai, nereikia
stybės sekretorius Hugbes, vy
riausias iš Suv. Valstijų dele kabineto nariai, valdžios vir daug kaltinti krautuvininkų
gatų ir personalis prezidento šininkai, kongreso atstovai ir (retailerių). Tiesa, jų kainos
Hardingo atstovas konferenci diplomatai, tai publikai var gal ir peraugštos. Bet jos nė
giai liks kiek vietų.
ra taip daug * augštos, kaip
joje.
kam apie tai mintijasi.
Krautuvininkai lygiai kaip
KIEK IŠKASTA ANGLIŲ tatyti lokaliams vartotojams.
Birželio 30, 1921, visos ka ir kitokios rųšies biznieriai
ILLINOIS VALSTIJOJE.
syklos turėjo pagamintos ir šiandie pergyvena sunkiuo
neparduotos anglies 494,546 sius laikus. Daugumai jų no
Illinois valstijoje kasyklų ir
rėtųsi turimas prekes kuoveitonas..
mineralų (naugių) direktorius,
Per tuos metus visose kasy kiau pigiai parduoti ir gauti
Robert M. Medill, paskelbė,
klose, imant aplamai, angleka- naujas. Tečiau jie negali to
kad valstijoje yra 1,035 ang
padaryti. Nes už naujas pre
siai išdirbo 152 dienas.
lių kasyklos. Tos kasyklos vie
kes prisieina taipat brangiai
Sulig
paskutinio
cenzo,
val
neriais metais, pasibaigusiais
mokėti.
k
birželio 30, 1921, pagamino stijoje anglis produkavo 95,Pagaliau krautuvininkui vi
80,121,948 tonas anglių. An 763 darbininkai. Iš tų 92,080 so biznio vedimas šiandie ne
glių kasyklos yra 53-se aps dirbo didžiulėse kasyklose, gi pigiai atsieina. Jei vartoto
kiti — mažose, kur anglys ka
krityse.
jas šiandie svarui kiaulienos
samos
lokaliams
reikalams.
Iš tų pagamintų anglių ge
moka 35c, tai krautuvininkai
Tais
pačiais
metais
222
anležinkelių kompanijos, supirko
iš to didesnę dali turi atiduo
22,228,449 tonas. Be to, dar glekasių žuvo ir 4,327 sužeis- ti "wholesaleriui," gi už li506,993 tonos pavartota kū ta taip, kad negalėjo dirbti ^ ^ s s a m d y t i krautuvę, pir
renti garvežius nuosavoje val 30 dienų laikotarpiu.
kti ledą, apmokėti darbininVisose
valstijos
kasyklose
stijoje. Pačių kasyklų opera
kus ir patsai su šeimyna pra
torių per metus pasiųsta į vi vartojama 5,348 arklių ir mu gyventi.
sur 50,836,507 tonos. Šios vi- lų.
Kiti įrodymai
sos anglys paėjo iš 389 kaKai-kuriose kasyklose varEkspertai tikrai negali ži
syklų. Kitos visos likusios ka- tojami elektros motorai ir manoti, koks tos kainos nuošimsyklos pasitenkino anglių pris- {šinerijos.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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DR. PURYCKIS, T. NARU
ŠEVIČIUS IŠVAŽIAVO
RYGON.
VyASHINGTON, X -r* 27d.
(Liet. Lnf. Biuras). — Jaltos
pranešimu spalių 23 d. Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeris, Dr. Puryckis, Lietu
vos Atstovas Latvijoje, Dr.
Zaunius, ir Lietuvos Atstovas
Londone, T. Naruševičius, išvažiavo Rygon.
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Zmogžudis Ieškomas Jodoso

Kalvose
LEAD, 8. D., spal. 30. —
Būriai laisvanorių žmonių, va
dovaujami policijos Juodose
kalvose, arti Rochford, už 21}
n i a i U ų p i e t u o s e n u o £ ia> i e š k o
Andrew
k a H y k l ų darbininko

nuosprendį, kad kunigas Bel
knap nužudytas nežinomo žmor
gžudžio.

Policija surado svarbią liu
dininke, kurios pavardė kolkas neišduodama. Detektivai
Rolando, kurs intariamas ku
jei niekę nesako, bet paskui
nigo Belknap nužudyme.
ją sekioja.
LIETUVOS GELŽKELIŲ
Kalbama, kad Rolando bu
MĖNESINĖS PAJAMOS.
Vakar kun. Belknap lavo
vo matomas arti Rochford.
palaidotas,
Taigi, rasi, veikiai jis bus su nas iškilmingai
WASHINOTON, X — 27d. imtas.
d|įyvaujant dideliam ska'itliu*
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos
Koronerio teisėjai mk nešė kunigijos.
' ••*
pranešimu, rugpiučicL mėnesio
Lietuvos geležinkelių pajmių | LAUJKĮA GALAS RUSIJOS
^BOLŠEIIKUS.
buvo 7,400,iP a l c s i p . Rugsė*
jo mėnesio šios rities n^ja
Taip sako Paul Miliukov.
MISt MILIOJTO VĖJAIS
mos siekė 7,600,000 auksinų.
\ . ». ^ ^ . . .
NEVV YORK, spal. 31. —
NUŽJO.
44
Mes
atvykome*
šion
šalin
LIETUVOS ATSTOVŲ UŽ
kaipo rusų demokratų p'riešSIENIUOSE SUVAŽIA
Menas Zarasu apskritie*,
bolševistinio
veikimo
atsto
VIMAS KAUNE.
žmogelis parsinešė iš Amer
vai.
Mes šiandie užimti
kos 4,000 dolerių, kuriuos su
sprendžiamąja kova prieš tiVVASHINGTON, X — 27 d.
dėjęs į bonką paslėpė kamine.
raniją, kuri sunaikino Rusiją.
(Liet. lnf. Biuras). — Eltos
Bet negerovė davė tam kami
Tuo pačiu laiku mes griežtai
praneši nu*, Kaune įvyko Lie
nui užsidegti ir sudegino vi
nesutinkame, kad toje kovoje
tuvos Atstovi} Užsieniuose su
sus tuos pinigus. Mūsų pi
dalyvautų reakcijos spėkos.
važiavimas.
Jų politiniai ir socialiai ide nigais butų buvę apie pusė
alai yra pasmerkti Rusijos miliono auksinų, už kuriuos
DIRBO SEKMADIENĮ; NU žmonių minių ir todėl reakci daug kas galima padaryti.Pasirodė, kad kaip vieno, taip
BAUSTAS.
onierių veikimas gali tik stip Dabar tas žmogus graudinasi,
kito viso biznio vedimas yra
rinti tuos pačius bolševikus.y' kad į banką nebuvo padėjęs
KANSAS CITY, spal. 3 1 . brangus. Todėl jie kainų netų. pinigų.
"Tr."
Taip
pareiškia
čia
iš
Euro
Jaunas ūkininkas, Cbarles Duatpigino.
pos andai atvykusiu du Hrrarr-fH"
tton,
aną
sekmadienį
airbo.
Ūkininkai
netekę pinigų
KIAUŠINIŲ PREKYBA.
jdft darbuotoju, prof. P. Mi
Už
tai
teismo
nubaustas,
pa
pertraukė pirkimą sau viso
liukov ir Nikolai Avksentiev.
kių reikalingų daiktų. Kadan siremiant "blue law" įstaty
Iš Šiaulių kas savaSBlšgaAbudu
yra
priešbolševistiniu
gi ūkininkai šioj saly sudaro mu.
vadu, kuriuodu čia delegavo bena į Londoną po 15 vago
apie 40 nuošimčių perkančios
nų kiaušinių. Kadangi- daug
visų-rUsų
steigiamasis
seimas
publikos, tai nuo to nukenčia IŠARDYTA GELEŽINKELIO
kiaušinių išvežama, tad jų
Paryžiuje.
BĖGIAI.
visos kitos šalies išdirbysfės.
Avksentiev yra social-revo- kaina Lietuvoje dabar yra la-.
Del to sumažėjo darbai dirb
* * Tr.»»LAPEER, MICH., spal. 31. liucionierių partijos vadas, gi bai pakilus.
tuvėse ir pakilo nedarbas.
— Nežinomi piktadariai Grand Miliukov — konstitucionalisAnot žinovų, toksai nenor- Trunk geležinkelio linijos vie tų demokratų vadas. Po ca
KIEK PABĖGĖLIŲ BEI
malis stovis turės prasitęsti noj vietoj išardė bėgius. Trau ro nuvertimo jiedu buvo pro- TREMTINIŲ SUGRYŽO IŠ
dar porą metų. Paskui vis
RUSUOS.
kinis susidaužė. 3 žmonės pa vizionaliame ministerių kabi
kas atsitaisys ineis lygsvanete. Pirmutinis buvo vidu
vojingai sužeista.
ron. Ir bus taip, kaip seniau
Į Lietuvą ligi šiol sugryžo
jinių reikalų ministerių, gi
yra buvę.
MILV7AUKEE, WIS., spal. antrasis . — užsienių reikalų iš Rusijos apie 150,000 žmo
31. — Kadangi atpigo miltai, ministerių.
Tai buvo kuni nių, o dar žada arba rengiasi
SKAITYKITE IR PLATIN tai čia duonkepiai atpigino gaikščio Lvovo kabinetas.
važiuoti 100,000. Paskutinis
| duoną. Kitur to nėra.
KITE 'DRAUGĄ"
Tas kabinetas trumpai gy sugryžėlių ešelonas, spėjama,
"Tr."
vavo. Nes visokio plauko so ateisiąs 1923 ra. "
ČEKŲ-SLOVAKŲ ARMIJA kais. Šiandie mes galutinai cialistai sukurstė karo fron
MOBILIZUOJAMA.
nusprendėme ant visuomet tuose rusų kareivius, kurie KIVIRČIAI TARP SUGRY
pasalinti nereikalingą sau pa atsisakė kariauti ir pradėjo ŽĖLIŲ IR ĮSISEDĖJUSIŲ
dėkai sako, kad Ungarija ^turi! vojų ir paskui gyventi taiko- dezertuoti. Kilus frontuose bai
ŽMONIŲ.
but paklusni.
šiai betvarkei, Lvovo babineJ?"Čekoslovakija nieko sau tas pakeistas Kerenskio kabi
Kai kurie sugryžėliai iš
PRAOA, Čekoslovakija, sp. nenori. Nei vieno sprindžio netu. iTas taip nesumaniai Rusijos manė rasią savo bu30. — "Laikymas nelaisvėje Ungarijos teritorijos. Bet ji vedė politiką, kad nei neapsi- tus arba krautuves Kaune,
buvusio imperatoriaus Karo nori, kad taika butų pildoma. žiurėjo, kaip bolševikai pag kur jie prieš karą gyveno ar
lio ir jo žmonos nepatenkins
ba dirbo, niekieno neužimtus.
"Mūsų armijos mobilizaci robė visą valdžią.
kaimin gų jų vai s tybių,'' pa
Miliukov su Avksientiev Tečiaus atvažiavę pamatė,
ja nepertraukiama. Jugosla
reiškė premieras Benes vie
kad jų butai, krautuvės kitę
vija taipat mobiliiuojasL ir pareiškime sako:
nam korespondentui.
u Mes Amerikai norime į r o- žmonių užimtos, todėl del to
Rumunija eina su mumis.* *
"Čekoslovakija turi gauti
dyti, jog bolševizmas nieko kios "neteisybės'' sugryžėliai
Tai
toksai
Čekoslovakijos
,
d r a
neturi gu
demokrati.
užtikrinimą nuo Ungarijos,
visiems skundžiasi.
"Tr."
valdžios
nusistatymas.
Pre-!.
a
>
]
y
g
i
a
i
k
a
i
p
m
u
s
ų
k
o
v
a
kad buvęs imperatorius tikrai
abdikuos ir Ungarija turi mieras Benes tikrai jaučiasi, prieš bolševizmą nieko bend
— garantuoti, kad tenai ne- kad parlamentas parems val ra neturi su reakcija. Musų
kuomet nebus vietos Habsbur- džios nusistatymą.
tikslas lygiai įrodyti, jog bol
gų dinastijai.
*
Tečiau mobilizacija seka ševizmo žlugimas neatšaukiaSvetinių šalių pinigų verta,
palengva.
Vokiečiai
parla
"Mes reikalaujame,
kad
irias ir, jog bolševikų hypo- mainant nemažiau 25,000 do
Ungarija nusiginkluotų ir pil mento atstovai stovi opozici kritinės pastangos ilgiau pa lerių spalių 29 buvo tokia pa
Socialistai taipat prie silaikyti kooperuojant su sve gal Merchants Loan & TriMii
nai pildytų taikos sutartį, bū joje.
Jie sako, kad timų šalių kapitalu visai ne Company:
tent, kad ji grąžintų Burgen- šingi karui.
Čekoslovakija neturi reikalo pavykusios.
landą Austrijai.
Anglijos sterl. svarui
3.75
"Mes senai to laukiame ir maisyties į svetimos šalies vi
"Mes stipriai tikime, jog Prancijos šimtui frank. 7.33
ilgas laikas buvome kantrus. dujinį padėjimą. Mobilizaci- rusų demokratija iŠ šiandie Italijos šimtui lirų
3.97
Mes vedėme derybas trejus ja savo keliu rįja daug pini ninio revoliucijini™kįyo pa Vokitčių šimtui mark.
.57
metus ir šiandie veikiame su- go. Karas pagaliau gali bra kils daug stipresnė H « i t u o - Lietuvos šimtui auks.
.51
tikime su savo ^tounginin ngiai atsieiti.
Lenkų šimtui markių
.03
|mėt.
^r
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"tfas kraštas (taigi, Vilni do priežastis — t a i nežmoniš
AS
ja) amžiais buvo neatidali ka bolševikų rekvizicija. Bol
nama Lenkijos dalis. J i s skai ševikai, rekviiuodami nuo žmo
t LAIŠKAS IŠ
FRANKFURTO.
Nekartą Draugo skaitytojai įrodytais faktais. Į tai "Nautosi
mūsų
kuno-kunu,
mūsų
nių
paskutinį
maistą,
visai
Bala kasdien* i&ky n u nedėldienios
Įvyko Frankfurte
rugsėjo !šają opiniją. Visi neapykan teiravosi savo redakcijos ko jienofi ,, nieko neatsako, bet
neatsižvelgė, koks rytojus lau
dušios-dušia.
PRENUMERATOS KAINA:
neapjakinti dėl "Naujienos'' neremia L. [visus tuos faktus įvertina sa27 d.— Iškūmingos Mišios J. tos i r prie tarų
CU1CAGOJE IR LZS1KAYJE:
" T a s kraštas mums yra tuo- įkia tuos žmones. Taip gali elgMetams
$8.00
Eks. Pacelli Papds nvmcijms. konstatuoja tą faktą, ypatm- Laisvės paskolos. Atsakymai vaip.
mi,
kuomi
Bretanija
Prancijai,
t
tis
tik
beširdžiai.
Gi
bolševiPusei Metų
„ . . 4.00
— Kanclerio
Wirth prakal gai dabar kuomet pavojus iš- -galėjo būti įvairus, bet nieko
" K a r o stovis tenai (Lietuvo
8L V. V ALST.
Skotija Anglijai, Piedmont I t a kams trūksta ne vien širdies ir
Metams
$6.00
pozityvaus neradus socialistų je) yra tiktai priedanga silp
ba. — Vokietijos
atstatymas inyko.
sąžinės,
bet
i
r
proto.
lijai.
Pusei Metų
3.00
per katalikus. — Vokietija ir ; Salė, kurioje kongresas po .organe ''Naujienose'' tegali nos ir negabios valdžios despo
Prenumerata mokasl iškalno. Lai
Kaikurias
Rusijos
guberni
"
K
ą
t
i
k
Lenkija
turėjo
kas skaitosi nuo uisirašymo dienos
taika. — Romaniškas
klausi sėdžiavo, buvo kimšte prikim ma buvo tenkintis bendru pa tizmui". (Nauj. n. 252).
ne nuo Naujų Metų. Norint permai kuogeriausio ir kuodidžiausio, jas ištiko badas dėlei derliaus.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
mas. — Dora ir socialus gyve š t a žmonių, taip kad žymus sakymu: Naujienų socialistai
Tai Don-Kišoto ginklas, jų
Benaa adresas. Pinigai geriausia sių kilo iš Vilniaus. Tenai pasau Tenai daugiausia maistas . ir
nimas. — Katalikiškoji
spau kongreso dalyvių skaičius ne y r a priešvalstybiniai nusista paprasta faktams
sti ieperkant krasoje ar exprese "Mopriešinga
javai
buvo
rekvizuojami.
Nuo
lį
išvydo
Kosčiuško
i
r
Mickieney Order" arba įdedant pinigus J
da. — Katalikiškas
gyveni galėjo sutilpti viduje. Šie lai tę. Gi klausiant kodėl — " N a u frazė, kuomet trūksta rimto
registruotą laišką.
wiez, tenai gimė valstybės vir valstiečių buvo plėšiama visko
mas Vokietijoje.
kė sus-mą ore, kuomet viduje jienų" žodžiais negalėjai atsa argumento.
" D R A U G A S " PUBL. C0.
du, tris kartus daugiau, kaip
šininkas Pilsudskį."
taipat posėdžiauta. T a i buvo kyti.
Kadangi " N a u j . " socialis
61 Vokietijos katalikų Kon
2334 S. Oakley A ve., Chicago.
Užtenka tų kelių sakinių, buvo pačios valdžios įsakyta.
'rugsėjo 27 d. šeštadieny.
Tik
paskutiniu
laiku
"Nau
tams rupi apsiginti nuo pasko
Kas aršiausia, kad daugybė gresas įvyko rugsėjo 27 d. Vos
kad supratus, jog lenkai vis
Tel. Roosevelt 7791
jienos" neiškentėjo ir, nedrįs- los neiškišus savo partijos tik
Katedroje.
produktų kelios dienos prieš tai, žuvo
miiHiiihiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMitiiiim pasakoja savo senas pasakas rekvizuotų maisto
damos su savo pusbroliais slų pirmon vieton, (nes jos gi
Sekmadieny rūgs. 28 d. vi
apie Vilnių ir lietuvius. J i e del siaučiančios abelnos net nuo piktadario rankos Motie
" L a i s v ė s " bolševikais atvirai pasigyrė Lietuva visuplrma!)
aiškiai pasisako, kad savo nie varkos susinaikindavo. Antai jus Erzbergeris, vokiečių ka sos Frankfurto bažnyčios skani
pasisakyti kad joms tiek terū nors i r be pamato stengiasi
ko ypatingo neturėjo. Juos pa pereitų metų rudenį peršalo 20 talikų vadas, mūsų tėvynės — bino varpais, skelbdamos k a d
pi Lietuva, kiek ji gali tarnau suversti bėdą a n t kitų: val
kėlė ir kultūrą jiems davė Vil milionų pūdų bulvių geležin Lietuvos širdingas draugas. 'katedroje pontifikalės Mišios
Lenkų spauda praneša, kad nius, taigi pati lietuvių tau kelių vagonuose.
Atidaroma Kongresas " P a l  J o Eks. Papos nuncijaus P a ti jų partijos reikalams, pir džios ir karo stovio. Taip jos
miausiai "Naujienų" socialis ir padarė. Nesusikalbėsi su ,
Tautii Sąjungos suvažiavime ta. Šiandie lenkai gerbia savo
Omske šių metų pradžioje mių darže'Vikame imperijos c e l l i b u s i a i į o m o s . Dideliausia
Genevoje Varšavos valdžios galiūnus. Tie galiūnai gi buvo nuo valstiečių rekvizuota 800,- kancleris Dr. Wirth (paskuti katedra negalėjo sutalpinti vi tai pasigyrė Lietuvos reikalus bailio ir šeško diplomatija.
atstovas Askenazy visgi uoliai kilę iš lietuvių tautos, iš pa 000 pūdų mėsos. T a mėsa su nėmis dienomis jam atsisakius sos minios kuri norėjo klausy pirmon vieton statą, gi dabar
Bet mums " g r i n o r i a m s "
neremiančios paskolos, nes ir tiesiog nesuprantama k a d Agynęs lenkų reikalus Vilnnjjs čios Lietuvos.
gedo sandeliuose ir paskui iš nuo tų pareigų, jo vietą uižima ti šv. Mišių. Begalo gražus re
pavojaus iš Želigowskio pusės merikoje butų šeškų, kaip
klausiu*. J o kalba, sako, pa
Stinne) pasakė prakalbą. J i s ginys.
K<As, lenkai už t a i turėtų mesta laukan.
nesą i r valdžia nepakeitusi sa "Naujienos". Tečiaus be s o
dariusi daug įspūdžio atsto but dėkingi, turėtų džiaugtis,
;
Taigi, tf)nieprovo nuomone, pažymėjo skaudžias tautai pa
Tuojaus po pamaldų kongrevo
taktikos.
vuose. Bet kad lenkai ni^|co kad lietuvių lauta juo
cial-šeškizmo prasiskleidžia ki
LOj^ukul-tta^u
rjusijok V M kalta pati sekmes dėlei M. Erzbergerio sistų minia nuėjo į Volksbii
T u o m e t ' ' D r a u g a s ' ' prispyrė tas paveikslas, kurio mes ne
nelaimėję, tai reikia kaltinti turino. Atsidėkodamii 3 ^ t u r ė - p ) o l š e v i k i ^ v a m ž n r ir tos vai nužudymo, gailestavo negalįs
llingsheim salę. Išrinkta kon
" N a u j i e n a s " prie sienos ir jos same matę, bet jų senas "fren
kelių valandų pasilikti konpačių lietuvių * * suktybes'',
greso prezidiumas.
tų apleisti ne vien Vilnių, bet džJfc palaikoma anarchija.
stenėdamos pradėjo lošti klou t a s " " V i e n y b ė " 77 n. jį nu
gresistų tarpe, nes pareigos jį
pažymi lenkų laikraščiai,
f
Lietuvai paskirti dar nuosar
Dnieprov įrodo, kad bolševi
Garbės prezidentų skaičiuje
Lenkai įrodo, k a d lietu vos žemės pl§tų. Tečiau jie el kų valdžia Rusijoje veikiai šaukia Berlynan. Sunkios'va buvo Aukštosios Silezijos ir no rolę, prisimesdamos negir šviečia:
dį mūsų nepermaldaujamo, b
landos gyvenamos. Mums prie
viams iškalno buvo žinoma, giasi atbulai.
"Naujienų" politikos pasto
griūsianti. T a i fvyks ne nuo
okupuotos Reino apskrities at 1
*
Naujienoms''
nepakenčiamo
šingi gaivalai norį mūsų kon
kas bus veikiama Genevoje
vumas sekančiai
plėtojosi:
Vienas
bolševikų
Reiškia, lenkai visgi dar tvarkos.
stovai, tarsi norėta pabrėžti
klausimo
i
r
pradėjo
dekla
stituciją
išgriauti.
J
i
s
kvietė
Vilniaus klausimu. Sako, kuo- permažai kultūringi. J i e pra sluogsuis
revoliucijos
ir
kad visos Vokiečių kat. dalys muoti tai apie valdžios, t a i a- pirm 1914 m.: šalin nuo caro
visus
piliečius
būti
taikos
ir
met "kauniškės'
Lietuvos šyte prašosi, kad lietuvių tau suiručių laikais žymiai pra
ir Rusijos! Prie Kerenskio:
palieka vienybėje. Taipat pa pie komendantų despotizmą.
delegatas Naruševičius keliavo ta daugiau jiems duotų savo turtėjo. Tas praturtėjimas pa ramybės saugotojais, darbuotis žymint vyrų ir mo'terų koope
šalin su Lietuvos neprigulmyJos nedrįso
prieštarauti be, — eikit prie Rusijos! Prie
jos naudai.
Genevon prieš įlipsiant trauki- genijų. Tikri dvasios elgetos. darys galą bolševizmui.
raciją katalikų akcijoje, į vice
" D r a u g o " įrodinėjimams kad Lenino: šalin nuo Rusijos! Bet
Vokietija nori vidaus ir už
nin pareiškęs, jog lenkai nie
Ateis laikas, kad jie gaus
prezidentus išrinkta p-lė Jad
iš Želigovskio pusės pavojus nežinom kaip čia bus su Lie
sienio taikos; jos darbai tai
ko nelaimėsią. Tik tuščios jų tai, k o prašo i r nori.
KATALIKŲ SKAIČIUS
vyga Dransfeld.
nepranyko, todėl statant Vals tuva! Vileišiui Amerikon a t 
įrodo i r j i eina tuo krypsniu.
pastangos. Taip ir įvyko.
VOKIETIJOJE
Bematant padaryta įžymi
tybės reikalus pirmon vieton, važiavus: Neremkim Lietuvos!
Kaip ji davė, j i turi teisės ir
Tame, taigi, lenkai ir įžiūri
konstitucijos revizija, kad pri
"Naujienos", (Bet Vileišiui parašius keletą
lietuvių " s u k t y b e s " . Lenkai
'Sulyg naujausios katalikų gauti. J i turi teisės stoti kitų leidus prie kongreso debatų kaip pasigyrė
Vyskupų
statistikos
žinių, tautų tarpe, užimti sau tinka atstovus iš visų seniaus Vo paskolą reikėtų remti.
nenori pripažinti lietuviams
laiškų į Grigaitį): Remkiin
Galop "Naujienos" atsisa Lietuvos neprigulmybę! Vi
Rusų ekonomistas Sergiei Vokietijoa katalikų y r a 20, mą vietą, sulyg savo praei
diplomatams apsukrumo. I r
kietijai ir Austrijai priklau
kiusios nuo Želigowskio ar leišiui išvažiavus: Nei cento
todėl apsukrumų jie pakeičia Dnieprov ką tik išleido Berly 544, 104, arba 35% viso gy ties ir dabarties nuopelnų.
sančių sričių.
•vsm*
ne įdomią knygelę. Atvaizdi ventojų skaičiaus, kurio sie
gumento prieš paskolos rė Lietuvai ir it., ir t t . Grigai
Kanclerio pareiškimai buvo
"suktybe".
Vokiečių Katalikai i r Papą. mimą, užkliuvo už karo sto
Štai iš Askenazy kalbos iš namas Rusijos bolševikų val kia 58, 797, 977. 1910 m. kapriimti su dideiiausiu entu
čio pastovumas gali tik j o pa
J
o
Eks.
Pacelli
akyvaizdodžios
šeimininkavimas.
Įdo
vio.
I
r
šiuo
kart
jos
nedrįsta
talikų Vokietijoje buvo 23, ziazmu i r plojimu. I r nenuos
traukoj
ties akyse garbę t u r ė t i " .
je,
Dr.
F
.
Porscli,
Prūsijos
miausias
toj
knygelėj
skyrius
pasisakyti, kad socialistai lai
821, 453 esant 64, 925, 933 gy tabu. Pirmą kart vokiečių ka
"G^Riamieji, kalbu čia ne
Gaila kad anksčiaus mūsų
Landstago
vice-prezidento
ir
kosi taisyklės: tik partiją pa kas nors nepainformavo, bū
talikų kongresų istorijoje ka
be nusiminimo. Lietuviai y r a — tai faktais paremti įrody ventojams.
lenkams broliškoji tauta. Su mai, iš ko pakilo badas Rusi
Skaičiaus sumažėjimas pri- talikas kancleris tarė žodį. nuo daugel metų uolaus kata tenkinus, Lietuvai tegalima pa tume bereikaio nesugaišę. Vis
ta tauta Lenkija amžius ėjo joje. Dnieprov savo įrodymus skatoma, Alzacijos - Lotarin- Trys kiti vokiečių kabineto mi likybės gynėjo, pasakė prakal dėti.
kas aišku. K a s gali kasdien
bą
apie
t.
v.
Romos
klausimą,
nisteriai
dalyvavo:
Giesbert,
Kad karo stovis nėra norma mainyti savo nuomones kaip
ranka rankon. Su ta tauta šian pareinia savo paties Bolševiki- gijos ir Lenkijos sričių atsi
kurioje išrodinėjo šv. Tėvo tei lus gyvenimo reiškinys, " D r a u
die turime nesutikimus, į ku- joj pergyventais nuotikiais, metimui. Sulyg tos pat sta Braunn ir Stegerwald.
pirštinaites, tas kitų faktus
sės
i
r
neutraliteto
reikalą.
J
i
s
g a s " pasisakė, bet kad jis pa dar greičiaus gali atmesti,
Katalikai dabar vokiečių po
riuOs visas pasaulis žiuri. Ne savo įspūdžiais ir skaitlinė tistikos Vokietijoje y r a dabar
paisant to, turiu vilties, seno mis.
10,740 parapijos ]r 21,372 ku litikoje vaidena pirmaeilę ro- atkreipė savo klausytojų domę kenčiamas atsižvelgus į šalies juos pajuokti arba iškreipti.
Anot Dnieprovo galutinų iš nigu, kurių 15,531 esti prie lę ir jeigu Vokietija nesmuko kuomet pasakė, kad prieš ka apsaugojimą nuo vidaus i t
vės brolybė bus sugrąžinta.
! i
rą
tik
15
Europos
Valstybių
užsienio priešų. To pasakymo
"Nesu gražiakalbis, esu mo vadų, Rusijoje badas pakilo parapijos ir 3,591 prie švieti- žemiaus, jeigu j i atrėmė bolšoLengviau žodžiu remti, ne
f
turėjo
savo
atstovus
prie
Va
' ' Draugas' neprasimanė, bet gu darbu.
kslo žmogus. Kalbėsiu jums del baisios netvarkos, kokią mo įstaigų, gi 2,250 priklauso vikų ir reakcionierių pasike.;-:.:.:_:.:.
tiktai vieną teisybę apie savo šalin įnešė bolševikų valdžia. prie įvairių vienuolynų - kon- sinhnus, tai ačiū įsravai vals- tikano, gi šiandien turi net parėmė Ministerių Pirm. so
(Bus daugiau)
cialisto Dr. Griniaus St. Seime
Tečiau visųsvarbiausioji ba- gregaci jų.
Bonas — t a i vergijos galas.
tybinių vyrų — katalikų į vie- 32.
tėvyne.
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LIETUVIU POLITIKOS PARTIJOS.
6. Social-demokratai menševikai.
(Tęsinys).
J i Prūsų Lietuvoje leido savo laikraštį
"Darbininkų • Balsą"; prie tos partijos
tuomet buvo susispietę visi Lietuvos so
cialistai. " G a r s u s " 1905 m. socialistų dar
bai buvo organizuojami paminėtų soc. de
mokratų menševikų. Tais metais jie pra
liejo rodytis viešai Didžiojoj Lietuvoje ne
tik darbais, bet ir spauda. "Naujoji Ga; dynė", " Ž a r i j a " , " S k a r d a s " — J ų laikf raščiai. Rusams užslopinus 1905 m. laisj vės judėjimą, jie nustojo kokiam laikui
leidę savo* laikraštį ir visi prisidėjo prie
"Lietuvos Ūkininko", nors retkarčiais vis
! rodydavosi jų skyrium leidžiami laikrašį čiai kaip pa v. " V i l n i s " Rygoje ir kiti.
Visus tuos mėginimus rusai nuslopindavo.
į J ų visas darbas buvo vedamas slaptai.
Visai aiškiai su visais savo reikalavimais
partija pasirodė tik Rusijoj įvykus revo
liucijai. Jos priekyje stojo: Petraškevičius,
t dr. Avižonis, dr. Matulaitis, Purenąs,
Vienožinskaitė i r kiti. Centrą sutvėrė Ma
skvoje ir čia pradėjo leisti savo laikraštį.
" Social-Demok ratas * \
Lietuvoje
pasilikę social-demo]
ir^Bka,
taip-pat pradėjo organizuotis. M. BirWka,
Janulaitis, Kairys i r kiti buvo jų organi-

zatoriai. J ų laikraštis — "Darbo Balsas".
Rusijoj apsigyvenę sočiai, demokratai iš
karto nusistatė, kad Lietuvai nereikia ne
priklausomybės, kad. ji federacijos ryšiais
turi būti sujungta su Rusija. To jie reika
lavo Lietuvių Petrogrado Seime, to reika
lavo savo konferencijoj 1917 m., ir tas min
tis įvairiais budais uoliai platino lietuvių
tremtinių tarpe.
Lietuvoj likę social-demokratai neiškar
to nusistatė Lietuvos klausimu. J ų at
stovai — Kairys, Narutavičius, M. Bir
žiška (Biržiška visuomet pasiliko ištiki
mas Lietuvos nepriklausomybei ir po
trumpo nedalyvavimo V. Taryboje vėl į.
ją sugrįžo) buvo įėję į Valstybės Tarybą.
Bet kuomet pradėjo grįsti socialistai iš
Rusijos, kuomet pradėjo skleisti savo
mintis savo bendraminčių tarpe — Lietu
voj likę social-demokratai visiškai pasi
davė savo grįžusių iš Rusijos draugų įta
kai.
Rusijoj buvę social-demokratai menše
vikai visame ėjo išvien ^su bolševikais:
Petraškevičius, Požėla, Liutkevičius —
artimiausi Kapsuko draugai. Visus savo
darbus jie dirbo išvien. Bolševizmas su
menševizmu visai susiliejo. K u r baigėsi
vienas, o k u r prasidėdavo kitas — ir Sa
liamonas nesurastų. Tokis tų dviejų so
čiai, demokratų rųšių susiliejimas įvyko
ir Lietuvoje,
"Darbo Balsas" — pradžioje nenorėjo
prisipažinti net socialistų laikraščiu esąs.

I r kuomet "Tėvynės S a r g a s " jį pavadino jo tikru vardu, su dideiiausiu pasipik
tinimu šaukė, kaip drįsta "Tėvynės Sar
gas' ' jam — "Darbo B a l s u i " — svetimą
kepurę mauti. Bet ylos maiše nepaslėpsi.
J ų socializmas buvo aiškus, kai^diena,
juo labiau k a d jis sparčiais žingsniais
žengė į bolševizmą. Paskutinių
laikų
"Darbo B a l s o " turinys, nieku nesiskyrė
— nuo " K o m u n i s t o " a r " T i e s o s " turinio.
Mūsų scial-demokratai aiškiai bolševikėjo.
O kada bolševikai užėmė Vilnių, jų visa
partija su centro komitetu ir laikraščiu
bolševikų komunistų vardą priėmė. Tik
su tuo skirtumu kad "Darbo Balsas",
priėmęs lenkų kultūrą, pasivadino " E c h o
Robotnicze". Social-demokratai menševi
kai, priimdami bolševikų vardą, pareiš
kė visuomenei, kad jie senai varą bolše
vikų darbą, nesą tad reikalo ir kitu vardu
vadintis. Tuomi tad prisipažino, kad Lie
tuvos komunistai, tai social-demokratų i r
jų "Darbo Balso" padaras, kad jie pri
rengė Lietuvoje dirvą bolševizmui ir, kad
jų padarytos Lietuvai skriaudos — tai s.
d. menševikų nuopelnas.
Apie jų programą nėra reikalo plačiau
ir kalbėti, juo labiau, kad, kaip esu pir
miau pažymėjęs, programos bolševikų ir
menševikų nesiskiria, skiriasi tik jų
taktika^ T a p a t abiejų pažiūra į Lietuvos
ateitį, ta p a t pažiūra į tikybą ir Bažny
čią, t a p a t pažiūra į sovietų valdžią, ta
pat
pažiūra:
į
žemės
klausimą,

Žemės klausime skiriasi tik tiek, kad
menševikai nereikalavo žemės komunizmo
arba kolektivizmo, bet žemės nacionaliza
cijos tiesioginėj prasmėj, t. y., k a d visa
žemė taptų valstybės nuosavybe, o iš val
stybės, kas nori, samdytųsi nuskirtą skly-

partija pradėjo leisti " V a r p a " . J i s bu
vo vedamas jau socializmo pamatais i r jo
No. 3 buvo paskelbta naujos partijos pro
gramos projektas. Tos programos projek
tas 1914 m. su kaikuriomis pataisomis bu
vęs priimtas. Karo metu jų vadų didžiu
ma persikėlė į Rusiją ir čia pasidavė vi
Kas pažino bolševikų programą, tuom
siškai rusų, kairiausiųjų socialistinių gai
pačiu pažino ir s.-d. menševikų, nes skir
valų įtakai. Pirmoj savo konferencijoj
tumų tarp jų praktikoje, be tų, kuriuos 1917 m. gegužio m. pradžioje, t a i įtakai
čia nurodžiau, nėra.
pasidavę galutinai, nustatė savo progra
mą, i r priėmė Lietuvos socialistų liaudi
7. SOCIALISTŲ LIAUDININKŲ
ninkų partijos vardą (Liet. Soc. Liaud.
RŲŠYS.
progr, Petrapilio 1917 m. pusi. 3—4). Bet
a. Socialistų liaudininkų partija.
jų žengimas kairyn tuomi nepasibaigė.
Socialistų liaudininkų partija Rusijoje Antroji jų konferencija, įvykusi 1917 m.
iš visų socialistinių partijų pradžioje pa rugsėjo 14—21 d., nuo p a t pradžios ligi
sirodė skaitlingiausia ir įtakingiausia. Į galo, tarus soc. liaudininkų demokratų žo
ją suėjo žymiausios socialistų inteligenti- džiais, "ėjo po rusų bolševizmo lozungais
nės pajėgos: Sleževičius, Januškevičius, (obalsiais). Rezoliucijos tos konferencijos
Bielskis, Balys, Bortkevičienė, Rimka, A. priimtosios, sustatytos rusų socialistų re
Bulota ir kiti — tai liaudininkų vadai. voliucionierių internacionalistų a r maksi
Lietuvių seime Petrograde jie iš visų so raalistų dvasioje. Ten nutarė dėtis tik su
cialistinių partijų turėjo daugiausia na rusų socialistų revoliucionierių partijos
rių. Rusijoj leido savo laikraštį "Naująją internacionalistų sparnu, apsistodama ant
Lietuvą". J i pradėjo eiti pirma kitų s o  trečiojo internacionalo — Zimmervalde ir
cialistu laikraščių i r gana plačiai buvo Kintalyj sugalvoto ir rusiškai nudažyto
skleidžiama po lietuvių /tremtinių kolo bei savotiškai suprasto, — savo pažiūras...
į visą tolymesnį veikimą nustatė taip,
nijas. •
'
Vv
Jie sakosi kilę nuo senovęs Lietuvos kaip t a i dabar nustatoma ir veikiama
Demokratų partijos. "Varpas*' ir " Ū k i  rusų bolševikų ( " V a r p a s " No. 1, 1018 m,
ninkas — padėję jų partijai pamatus. Tai Voronežas pusi. 2 ir 4).
buvę, apie 1894 metus. 1906 m. jie savo
(Bus daugiau)
programą taiso. 1918 m. toji Demokratų
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DIDELIS
BARGENAS

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja SO metai
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Kertė 32nd St.,
Chieago, IU.
SPECIJALTSTAS
Moteriikų, Vyriškų ir chroniškų
)
li*ų
.OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 5 Iki 8 vak. »
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų
Telefonas Yards 687
j

į

Parsiduoda biznlavas
medinis namas ant 2
lubų, Gazaa. elektra
ioetifu sakant namas
yra garam padėjime
ir geroj vietoj. Tirš
tai
lietuviais apgy
venta. Randos nesą
i menes! $73.00 doK
Kaina yra pigi, ar
ba
mainysiu
ant
farmps. Nepamirški
te geros progos.

TAIPGI PARSIDUODA
Chlcken Farm 9 akrų su budin
kais ir gyvuliaia Yra daug viš
tų, ančiij ( ir pimperdų.
Netoli
nuo Chicagos. labai rega proga, ku
ris nori vištas auginti ir iš jų biznį
daryti ir ir lengvai pragyventi. Del
didesnių žinių
kreipkitės J mano
ofisą:
GEORGE PETKUS
Real Estate, Loans and Insurance
3462 S. Halsted Str.

Df. M. T. STR1K0LIS į

• L i e t u v i s Gydytojas Ir ChirurgasJ
PEOPLES TEATRO NAME
•161C W. 47th St. Tek Boul. 1 6 0 |
•VALANDOS: nuo 6 iki S vakare, j
^Nedėliomis nuo 10 iki 12 r y t e . i
• Rea. 3914 West 43rd Street
S N u o ryto Iki pietų.
Telefonas McKinley 2 6 3 !

rABIONAS ir MICKlEViCZ, Ved.
Ueriaiisiu siuntimas pinigu,
lai' akortės, pasportai II t i

Tel. Blvd.

•saec

NO I A I . M I Š A *
K « a l 1 S i u t e , Pa*kolo*.,
I n s i i r i n a t ir i.I.

^g-====^

7042

SIUVIMO MOKYKLA

809 * . 3bth St , arli S Halsted St,

Dr. C. Z. Vezelis

EVELYN ACADEMY
of
GOVVN DESIGNING

Tel Boule.a-ti 611
.•> i.

LIETUVIS DENTISTAS
SO. ASHLAND A VENŲ E
ARTI 47-toa Gatvės.
[Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
ISeredomis nuo 4 iki 9 vakare, j

9 iki

4 k .MII-.-- •

Vakj..> - U l a r . K c I i--Si>o i « i " * v i » . t r c
Ncd 'W> ' r>' t•» !,1

4711

DR. P. ŠIMAITIS

DR. A. A. HOTH,

NAPRAPATH
Operacijom

Gydytojai

10737 S. Miehigan mve.

: Telefonas

9199

«

DR. G. KASPUTIS t

KSC3K*fr0OOO»O*>:

6

S

DENTISTAS
3331 So. Halsted St.
Valandos:
9—12 A.M.
1 _ 5 ; 7—8 P. M.

c
J

DR. S. NAIKUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas ir vyvenimo vieta:
3252 South Halsted Street
Ant viršaus Univer. State Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
Nedėliomis nuo 19—?•
Telefonas Yards 2544

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
2407 W. Madison, 1850 N. Wells,
6205 S. Halsted Streets
137 Mokyklos Suv. Valstijose. J
Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai.;
Diplomai. Mokslas lengvais atmokėjimais. Klesos dienomis ir
vakarais.
Reikalaukit
knygelės.
Tel. Seeley 1643
SARA PATEK, pirm.

3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 9 lkl 11 i i ryto:
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėllocnl» nuo 8 l k l 8 vai. vakar*
-

+

i - > "i

'

-

—

—

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų

i

L

1900 S. Halsted Str.,
Tel. Ganai 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare.
Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str.

DR. M. STAPUL10NIS
NAPRAPATH
[GYDAU B E GYDUOLIŲ IR B E
OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
3347 Emerald Avenue
9 iki 11 ryte ir 9 iki' 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
7S1 W. 18-th Gatvė
Nuo 2 Iki 3 vaicare.

Tel. Prospect 3466.

;•—"-

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118

DR. P. Z, ZALATORIS
Lietuvis Gydytoja* Ir
Chirurgas
1821 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4
po pietų; 6 iki 9 vakare

J. P. WA1TCHES
Lavvyer

! ! • • • » » » » » • » » » • • » • • •

LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: R. 511-127 N . Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave.
Tel. YardO 1053
—— — ———— — — — jg

Pu 11 man

350J

Dr. P. P. ZALLYS
LIETUVIS DENTISTAS
10801 South Miehigan Avenue
ROSELAND, ILL.
[VALANDOS: 9 ryto lkl 9 vakare]
TEL.: PULLMAN 342 ir 3180 L
ilIlIlIlIlHlllllimilllllMIIIIIIIIIIIIIIINlilflz
S P b o n e Seeley 74»9
=

• • • • • • I

I
I
I
I
I
I
I
ADVOKATAS
I
Ofisas Didmiesty j :
I
\
I 29 8onth La Salle Street I
I
I
Kambaris 324
I
I
Telefonas Central 6390
I
•
Vakarais, 812 W. 33rd S L II

Y. W. RUTKAUSKAS

.TO, JT Tt J*l J I ifVffc It Jt i* V-y Jt< X JtiJfc ^WJĮ Jt* JfaJIk HuH
WM H ii W W » » " W ')> * w i t l f l a 1 ^ K y W l W

S

Telefonas:

Yards

4681

I

DR. L M. FEINBERG

[Gydo speeijaliai visokias vyrų i r s
moterų lytiškas ligas.
[2401 West Madison St., kampasC
Western Ave., Chk-ago.
I Valandos: 2—4 po piet, 7—9 v . $
iiiiiftiirmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyje
ASSOCLVTION BLDG.
19 Sonth La Salle Street
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Panedėliais iki 8 vakare...
Nedėliomis ofisas uždarytas. į

acs
iiiiiiimimtfiiiiiiiiiiiiiiiiitfiittifinntiiii

S. D. LACHAWICZ

1

LTETIVIS GRABORIUR
Patarnauja laidotuvėse kuopi- J
riausia. Reikale meldžiu atsisau-a
Skti, o mano darbu busite ožga-—
" Minti.
^_.
.„S

f

»•*)*»

!••<•'

girtuokliauti, taip kad vieną
ir iš Šv. Pranciškaus draugijos
prašalino. Tas tiktai gadino
Athol, Mass. — Spalio 23 d. gerą upą.
Korespondentas.
šiais metais Atkolyje J o Ma
lonybės Springfieldo Vyskupo
Thos. M. 0'Leary, D. D. tapo LIETUVOS ATSTOVO AT
SILANKYMAS.
pašventinta lietuvių šv. Pran
ciškaus bažnyčia, kurią klebo
Worceeter, Mass. — šešta
nas, kun. Aug. Petraitis su dieny, spalio 22 d., čia stoty,
parapijonais pastatė. Į tas iš 5:00 vai. pribuvus gerb. Lie
kilmes suplaukė daug žmonių tuvos Atstovui, V. Čarneckiui,
net iš tolimesniųjų įmestų kaip žmonės pasitiko jį triukšminiš Worcester, Mass., Gardner, gai.
Ficliburgo, Orange, GreenfielPirmiausia vietinės L. L.
do ir 1.1. Kunigų buvo bevieti- Paskolos stoties fin. rast. Dr.
nio klebono dešimts: kun. J. Birutė Bernotaitė gerb. Atsto
IŠKILMĖ BAŽNYČIOS
ŠVENTINIME.

_

•

Generallal Agentai Centralės Ir Rytines EurspM
N O R T H G E R M A N LLOVT* B R E M E N
II >'<-w Yorko tiesiai |
•

*

•

•

BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU
. Tiesioginis susisiekimas i UKPOJli per Dtmzi**, Tiesas persimaiajmas nuo
laivo ant laivo
POTOMAG ..V
, . . Lapkr. 12, Gruodžio 31
H U B S O N Gruodžio S
P R I N C E S S MATOIKA Gruodžio 10

IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURO-BREMEN
su dideliais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų
AMERICA Lapkričio 1, Lapkr. 29 ir Sausio 8
GEORGE WASHTNGTON
Lapkr. 8, Gruodžio 8, Sausis 17
«*Ant visų šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami
i atskiras kajutas po 2, 4 arba 6 ypatas. Užtektinai ir geras maistas
yra suteikiamas permainant kiekvieną diena.
Kreipkitės pas Agentus del

H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents
100 N. LA SALLE STR. CHICAGO.

Teiephone Franklin 4130

MOORE & McCORMACK COMPANY INC.
R00SEVELT STEAMSHIP COMPANY INC.
UNITED AMERICAN LINES INC.
Managing Operatore for the U. S. SHIPPTNG BOARD

_

cnicago, m. Jakaitis, J . Ambotas, Jul. Ca- vui įteikė gyvų geltonų gėlių
Room 402
Tel. Harrison 1421 plikas, J. Valantiejus, M. Pan bukietų, panašų į Lietuvos vė
Mokinama siuvimo moterų ir vai kus, P. Meškauskas, J. Curkų drabužių. Valandos dienomis 9
liavų.
1181
iki 3 po pietų; Vak. Utar. Ketv. rau, W. Smith, vietos airių
Pasitiko stoty pirm. odv.
Petn. 6 iki 9 vai. Speoiales instrukci
Tcunigai, J . Leonard iš Oran- Mileris ir kun. J. Jakaitis.
jos sulyg sutarties.
yMK-}mv::mK>m^m^m^.ym:^mom
ge, P. Lee iš Turners Falls.
Ant Warren viešbučio, ku
Iš kitų atvyko draugijos: iš
riame gerb. Atstovas apsisto
Worcester viena moterių drau jo, jau išanksto plevėsavo Lie
gija iš Gardner Šv. Petro ir tuvos ir Amerikos vėliavos.
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta.
Geras maistas, ir užtektinai. Di
Povilo, iš Greenfieldo Saldžiau
Prigulintis permainai
8 vai. vakare buvo vakarie
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pasfos V. Jėzaus Širdies su benu. nė, kurioj xlalyvavo suvirs
rankumai, moderniško alivo. Dabar
1 Markių $7.25
kainos žemesnes
Pati bažnyčia iš vidaus buvo šimtas žmonių. Užbaigus kal
5 Markių $34.75
gražiai, vainikais ir žolynais bas pradėta pardavinėti bonus.
\? RED STAR LINE
Išplaukia kas savaite
papuošta, o iš lauko priešaky Išpardavė už $3,000.
10 Markių $68.00
Pier 68-62 North River, New Xork
kybojo dvi lietuvių ir Ameri
New Yorko e Hamburg
Ant . rytojaus, 8 vai. vak.
Virš nurodytas kursas inima ir
Samland) Tik 3-čia klesa Lapkr. 30
persiuntimo
kaštus
Lietuvon
todėl
kos vėliavL J o Ekcellencija įvyko didelės viešos prakal nieko nereikia dadėti prie šių su
Lapland
Gruodžio 3
Zeeland)
J
Lapkr. 19
Vyskupas atvyko 10 vai. ir bos Plaza teatre. Salė buvo mų.
Ant didesnių sumų duodame speKroonland)
Antwerp
Lapkr. 26
Ar esi nervuotas, kenti galvos
tuojaus persirėdęs, lydimas ku pilna žmonių. Visi norėjo pa eiališkai žemas kainas. Pinigai yra
skaudėjimą, ar tamistos ak|s
pristatomi Lietuvon f trumpiausi
ašaroja, ' raidės susibėga kuo
V AMERICAN LINE
nigų, mažų mergaičių ir drau matyti Lietuvoj Atstovų. & •
laika. Parduodame laivakortės į ir
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tiiiš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai
Minnekahda) Hamburg (Gruod. 10
gijų išėjo j šventinti bažuycių.
rl pirmiausia pasiteirauti inuv
arba laišku i
-,
,
Atidarant
vakarų
'ĮtoglMojo
Mongulia)
j
(Gruodžio 1
no 15 metų patyrimo,
kuris
Visų pirma pašventino kertinį Lietuvos ir Amerikos, hhįantis.
suteiks tamistai geriausia pa
Tiktai tiesiai J Piliau
tarnavimą.
INTERNATIONAL
MERCHANTILB
akmenį ir pamatus, eidamas Gerb. Atstovui pasirodžius ant
MARINE CO.f
JOHN J. SMETANA
aplink bažnyčių du kartu iš estrados, vėl giedota tautos
116 laivų — 1,260,000 tonų,
1801 So. Ashland A v c , Cnicago
Chleago: F. G. Brown, Weat Pase,
lauko ir iš vidaus, o kunigai himnas.
kertė 18-tos gatvės; S lubos
Agcnt, 14 North Dearborn St.,
Kambarys 14-15-16-17
balsiai kalbėjo po Miserere ir
Vakaro vedėju buvo adv. A.
160 N. Wells Street,
Viršui PLATT'S Aptickos
litanija,
prie
Visų
Šventųjų.
Milieris.
Tėmykite mano parašą.
CHICAGO, ILL.
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
Pa>kui prasidėjo šv. Mišios
Gerb. A|stpvas papasakojo Valaūdos Biuro: Kasdiena Iki 7-tai
va. Nedėliomis nuo 9 ryto lkl
vai. vakaro. Nedėliomis iki
kurias laikė kun. J . Jakaitis, daug įdomių dalykų. Vienų
12 dien.
1-mai vai. po piet.
asistuojant kun,. W. Smith ir liūdnų žinelę pranešė, kaip
kun. Valantiejui. Pamoksle Želigowskis šeimininkauja Vil
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI P A & A U L *
j pasakė gana gražiai ir ttfins iš niuje ir jo pavaldiniai išvaikė LAIMINGA, LINKSMA, NE- LAIVAI, BALNUS A P S I E J I M A S
SU K E L E I V I A I S .
mokinius
iš
lietuvių
gimnazi
kilmėms pritaikintų, kun. J .
agentas Jūsų mieste
SUSIRUPINUSI MOTERIS. Ten yra vietinis
ar netoli jo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ambotas. Po pietų, apie trečių jos, jie buvo kojomis spardomi Yra visuomet sveika. Suvargus, Į Lietuvą,, Lenkiją, Ukrainą ir
4631 So. Ashland Ave.
moteris nesijuokia. To
valandę Vyskupas suteikė su ir šautuvais mušami. Vienati nedagalinti
Tel. Yards 094
kioms gyvenimas yra našta, ir kuo visas Baltiko Valstijas tiesiai
OFISO V A L :
tvirtinimo sakramentų. 286 as nis jų ginklas buvo, tai giedo met joa metais yra jaunos, ir turė
į Hamburgu
S 1kl 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 7 Iki
tų būti marlonios ir gerame upe,
menims, tarp kurių buvo daug jimas tautos himno.
9 V.
tai kentėjimai daro jas pasenusoi- SAXONIA
Spalio M
Tel. Naktimis ir ncdėUoj po pietų
mis
ir
panurusiomis.
Mažos
ligos,
Presos kom.
jau suaugusių žmonių. Prieš
^lllT^L^liooTee
Oakland 1294
kurios graudžia moteris palieka žy CalSm^lSslopr'
Takso
$5.00
mes
ant
jų
veido
ir
figūros,
ir
sutvirtinimo sak. suteikimo
PRAKALBŲ MARŠRUTAS. kiekvienos sužiedotinės, moteries ar PER CHERBOlRG SOITHAMPTOH
kun. J . Jakaitis pasakė gražų
motinos yra priedermė jaustis ir i*
LTVERPOOL and GLASGOW
rodyti kuogeriausia. Nuo seniai mo CARMANIA
Lapkr. S
Bengiamas Lietuvos Maisto terys patyrė, kad garsusis Loxvibur
pamokslų apie tų sakramentų,
COLUMBL\
Lapkr. 5
Dr. L E. M A K A R A S
Compound yra gera pagelba įvairio ASSYRIA
Spalio
2t
B-vės
idant
supažindinti
Chi(rerb.
klebonas,
kun.
A.
Pe
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
se ligose, nes atiso ir pergali jų ly ALBANIA
Lapkr.
S
Ofisas 10900 S. Miehigan Ave.
traitis su 230 lietuvių šeimy- cagos Lietuvius su Lietuvos ties silpnumus -— nereikia pavojin Per Anglija ar Hamburgą i Danzlg
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų,
gų operacijų.
$110.00
nų arba su tūkstančiu ir ke ekonominiais reikalais. Kalbės
6:30—8:30 vai. vakare.
Jei
jus
kenčiate
nuo
mėnesinių
ne
Per
Liepojų
$120.09
Resideneija: 10638 Perry Ave.
savo
laiku,, nuo
nefeguleriškumų, Per Hamburgą
liais
desėtkais
žmonių
atliko
vienas
iš
žymiausių
kalbėtojų
$100.0f
Tel. Pullman 342 ir Pull. 349
silpnumų, alpimų, periodinių kentė
^
••*»*"»»••
K didelį darbų: surinko per ket N. r?. Radis. Prakalbos atsi
jimų, netvarkaus apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo, šiurpulių,
verius metus apie 43 tūkstan bus sekančiose kolonijose:
kojų ir rankų šaltumo,
išpūtimų,
ANT RENDOS STORAS.
JEIGU norite gero plumberlo,*^ čių dol., rado 10 tuk. atvažia
karščiavimo,
apkvaitimų,
širdies
dre
Seredoje Lapkričio Antra- bėjimų, nerviškumo, chroniško gal Prie pat Davi.s Sųuarc Parko švie
tai pašauk
!
vęs ir pastatė gražių muro baž diena, aštunta valanda vakare vos skaudėjimo, nemigio, neramu sus ir geroj vietoj, tinkantis barberTH0MAS HIGGINS
mo, abelno kentėjimo, spazmų, šir
nyčių,
romantiško styliaus, K. Bajorūno svetainėje — dies
Mes atliekam darbų grerai ir
mušimo, slinkimų,, skaudėjimų niai, kriaučių šapai arba Real Estą t ui
pigiai.
•
vertės apie 70 tuk. dol.; klebo 12001 Halsted St. Kampas 120 nugarkaulio ir tarp pečių, gazų pil pagyvenimui 4 kambarai. Savininką
2253 W. 24th St.,
Chleago.
ve, žiaugčejimų, nevirškinimo, nuo galima matyti visada aut vietos
|
Phone Canal 810.
nija su visa žemė kainuoja 10 tos. gatvės, West Pullman.
sūnaus ėjo šlapumo su karščių ar
Chleago
ba diegimu, susierzinimų šlapinimosi' 4500 So. Paulina St.
tukst. Taip, kad visa bažny
Ketverge Lapkričio Trečia- organų, slogučio, niežėjimo, despe
čios nuosavybė išneša 80 tuk- diena aštunta valanda vakare racijos, isterijos, lenkorreos, ner
viško traukimo, susitirimų, pilvinių
Pamėginkite naujo.
st. dol., skolos yra tiktai 22 J . Grigaliūno svetainėje — gražų, vidurių išpūtimų, pastirimų,
Parsiduoda
medinis
namas ant
skaudėjimų klubuose, netekimo, at
tuk. Tikrai atholiečiai savo 8430 Vincennes Ave.-, Chieago, minties,, trukumo energijos, kojų dviejų pagyvenimų po penkis kam
skausmų, nupuolimo
ysčiaus, ner barius, netoli lietuviškos bažnyčios.
duosnumu nustebino ir pralen [III.
:
t i
Sunir»gistruotu vaisbažcnkliuSur. Valst.
viško nusiminimo, melancholios, vė- Priežastį patirsite ant vietos. Atsi
1'uUutu Biure.
mymų
nėščioms esant,
duslumų, šaukite
kė visas kolonijas. Didelė gar
Pėtnyčioje Lapkričio ketvir- skaudžių
ir nereguleriškų mėnesinių
Naujumo mėlyname pakelyje*
Cicero, HL
bė priklauso klebonui ir vi tadiena aštunta valanda vaka i r a b e l n ų neg-ally, įsigyk t ų v a i s t u , 1507 So. 49th Avc.,
Visos tvirtos, gemalus užmušan
jūsų lyčiai dovaną ir jus laimin
čios ypatybes Siame vaiste idetos,
siems parapijonams. Gražus re M. Meldažio svetainėje — tą,
site tą dieną, kurioje pastebėsite šį
cu pnemaiča priimniai Švelnaus
Parsiduoda namas ir lotas po
kvgj-<alo.
pavyzdis visoms lietuvių kolo 2234 W. 23-rd Place West Si- apgarsinimą.
nuin. 904 W. 81 St. iŠ svarbios prie
Trijuose kritiškuose
perioduose
Bnffles yra iaoai paveikiantis
Atsišaukite
nijoms, kų tai gali padaryti de.
į
moteries gyvenimo, t. yra, perėji žasties, , kaina $3,500.
pleiskanų pnŠalintojas — begaliniai
muose iš mergystės j moterystę, lai pas savininką, krautuvėj.
puikus plauku sutaisytojas, kuria
žmonių karštai tikėjimas, pa
Panedėlyje
Lapkričio
septinke nėštumo ir "gyvenimo
mainy 1923 Canalport Ave.,
Chieago, III.
patikt kad
ir gačniausišventimas ir vienybė, koksai tadiena aštunta valanda vaka mą" Laxvibur Comp. moteriškiems
negeramarne yra brangenybė.
si&iypatai.
viešpatauja tarp čionykščių lie re J. J. Ezerskio svetainėje — Pilnus Laxvibur gydymas kainuo Ant pardavimo 3 namai ir 4 lo
dešimts dolerių
keturiasdešimta tai. Parsiduoda labai pigiai už $16.AptiokoBo
tuvių. Reikia tiktai linkėti, 4600 So. Paulina St. Town of ja
oentų,
pusė
—
šešįs
dolerius
ir sep- 000 kampinė prapartis, turiu par
parsiduoda
tyniasdešimts
penki
centai.
Laxvi- duoti, nes pinigus turiu kitam at
poGoo.arba
kad ir toliaus atholiečiai to Lake.
bur
parduodamas
tik
Lameco
La- mokėti.
Atsišaukite pas savininką
atsiusk! to
kiais
pasiliktų,
tai
greitu
lai
Kviečiame
atsOankyti
kuosporatorijoje, Forbes netoli Moultrie, krautuvėje.
75c., tad
Pittsburgh, Pa, Laxvibur bus pa
6t siusime
kų ir tų skolų išmokės ir m-. kaitlingiausi nes tai bus paju- siųstas tuojaus kaip tik bus gautas 1923 Canalport Avenue.
per paštą
tiesiog ii
Money Order, cash ar banko drafd i
reikės tu nuošimčių mokėti.
» a n ^ svarbiąnsis Lietuvos tas.
labara(Apgr.)
Parsiduoda mūrinis namas labai
torijos.
(Apgr.)
klausimas.
pigiai unt 2 pagyvenimų Brighton
Negaliu vienok susilaikyti
•
Parke,
netoli bažnyčios ir mokyklos,
neparašęs ir blogų apsireiški Ieškau savo sumaus Stanislovo A- PARDAVIMUI 300 sėdynių gra
Būtinai
F. SADAUSKAS,
refkalaolišausko. Paeina iš Mariampolės ap žiausias šioje apielinkėje Teatras,
mų, kokius pastebėjau: Viena, skričio, Balbiariiškio parapijos. Prieš pilnai įrengtas, su bizniu ir namu, 4329 So. CaUfornia Ave., Ghicago.
kite
gyveno Scrajntuose. Girdėjau, pigiai, tik už $14,000.00. Geras biz
slteklo
kad kai-kurios jaunos mergi karę
kad
per
karę buvo paimtas i Ame nis geram žmogui. Jmokėk tik 4,000
lakelio.
rikos
kariuomenę,
i Nuo pat karės dolerių, o reštą pati namo renda
Parsiduoda 5 sėdynių Studebaker
nos pradėjo blogai rėdtyies, pradžios neturiu aįpie.
Zinrekite.
H jokios ži išmokės.
"s^lf-startor"
geram stovyje, par
kad butų
nios. Jis pats, ar Kas apie jį žino
A. 01szcwskl,
galvas
svetimais
plaukais
puo
te, malonėkite rašyti šiuo adresu:
duosiu pigiai už gerą pasiutimą.
IŠKARO
3251 So. Halsted St.,
Chieago.
valsAlena
Ališauskienė,
2207 W. 21st Place
Ghicago, UI.
šti ir kad po namus pradėjo
b*ucnkiia,
Balbieriškis, Maa-iatnpolės apskr.,
i
i
H
kai-kurie munšainų daryti ir
PLATINKITE "DRAUGĄ"
Litnuania

314 W. 23rd PI.
Chicago, U L g
Telefonas Casal 2190
m
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J0SEPH C. S 0 B 0 L
LIET U VYS ADVOKATAS
Namu Ofisas
1645 Wabansia Ave. 3-elij lubų
Tel. Hajmarket 3869
Miesto Ofisas
154 W. Randolph St. Room 479
Metropolitan Block
Tel. Main 2593

i

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas.
2338 S. Oakley Ave., Cnicago
Arti 23-čio Place.

PUTINKITE "DRAUGĄ"

UTHUANIA

DR. MAURICE KAHN

DR. A. L. YUŠKA

• V a i . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5
S p o pietų; nuo 7—8:30 vakare
10 iki 1.
Telefonas Drcacl 2880g

Telefoną*

tmmtmpm^m • • • i

BUREAU

Dr. M. Stupnicki

| P e r k ė l ė savo o « s # po n u m e r i u i
| 4729 SO. ASHLAND A V K M E j

'a » • » • • • r I i

mm m m»m~o-

KAIP JUSįĮ AKIS

•f

J"D"R""C"HTARIES SEGAL i
I

"•"•-

(AUK$|NĮĮ) ŠIANDIEN

Telefonas Drover OaM
4llllflllltllllfltllllltmillllltium>lllf>ll*

i

Boulevard

LIETUVIAI AMERIKOJE

United
! States;
Lines

KURSAS MARKIU

rt

ipeeijalistas Moteriškų, VyriAfcg
Nuo S iki 12 vai. ryte.
Vaikų Ir visa chroniškų Ilgų
(418 W. 46 Str.
Chieago. ,
VALANDOS: 10—11 ryto t—» P»
(Prie Western Avenoe)
pietų, 7—8 vak. Nedėlionils 10—116
Nuo 2 iki 7 vakare.
\
Ofisas S364 So. Halsted S t , Gtdsag*
•

! • • • < '

59 E. Adams st.
Telefonas Vo« Ū M U 994
k 11S9 Independence Blvd.

•

v

P-lė Kazlauskiutė, Vedėja
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11 SERŽANTŲ PAAUGS
TINTA LEITENANTAIS.

CHAS. H. APPLE NUOSA
VYBĖ.

Chicagoje Alicijos viršinin
kei Fitzinorris parėdymu 11
policijos seržantų pakelta lei
tenantais. Kai-knriė iš jų pa
ankstinti nž narsumą ir atsiavimj) tarnybai.
NAUJAS BIUDŽETAS.
Miesto taryboje jau pakel
tas klausimas kuoveikiau sus
tatyti ateinantiems
metams
Chieagos biudžetą. Norima tai
atlikti išanksto, kad žinoti,
£okių miestas turės pajamų.
NAUJI ĮRODYMAI.

Daugeliui lietuvių vienas
žinomas pramonininkas, pas
kuri

Įdėję

(investinę)

pini(

kuri lietimai nemažai turi
įdėję (investinę) pinigų, spa
lio 15-tų vežėsi visus agen
tus
ir stambesnius rėmėjus,
parodyt i savo nuosavybę, * į
"Kansas
City,
Missouri"
apmokėdamas visas išlaidas.
Agentai džiaugiasi gavę gra
žiai pasivažinėti, gardžių vai
šių ii* puikiuose viešbučiuose
nakvoję, per tris paras. Taipgi
matę jo dirbtuves, kurios buk
esų senos ir nežinia, ar )a\<
nors jose veikiama. Kadangi
agentai lankėsi sekmadieny,
užtat nematė nieko dirbant.
Bet trumpoj ateityj tas dirbtu
ves žadąs pataisyti ir tada pui
kų pelną daryti.

Illinois komercijos komisi
jos
išklausinėjimuose
išėjo
aikštėn, kad gatvekarių kom
panija Cliicagoje per 14 me
tų padariusi 150 milionų dol.
Tai jeigu dirbtuvės dar nej)elno, bet ne 100 milionų.
dirba, tai iš kur . j ^ tokius
pelnus padaro, atmoka didžiau
AREŠTUOTAS UŽ SUVAŽI sius nuošimčius savo skolinin
NĖJIMĄ ŽMOGAUS.
kams? Tą stebuklą pats " b r o keris •' nei
aarentams neiš
Areštuotas turtingas neju- aiškina. Išmintingas supranta.
domos nuosavybės
agentas,
Tas.
John M. Fields, kurs su au
tomobiliu suvažinėjo
John L. A. M. IŽD. B-VĖS SUS.
Wiley, 71 m.
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio
B-vės.
Ties Washington ir Union
Metinio dalininkų spalio 22
gat. plėšikai peiliu suraižė
Gus Hultgren ir atėmė 40 dol. d š. m. įvykusio susirinkimo
Board Direkcijos rinkimų pa
Thomas Jensen, 51 m., Del- sekmės.
Sekantieji nariai likos iš
so Sweater firmos panaktinis
atrastas negyvas. Policija spė rinkti Board Direktoriais tre
ja, kad jis miręs nuo "moon- jiems metams: C. J. Macke, ga
vo balsų 1,990, J. Zakarauskas
Fuinės."
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"Draugo

— 1,780, S. L. Fabionas — davus daugiau pelno. Ir L. Vy
1,662.
čių 36 kp> puikiu <}arbiv prisi
Adv. K. P . Gugiui rezigna dėjo prie parapijos bazaro. J u k
vus iš direkcijos jo vieton liko jos ir obalsis: Tautai ir Baž
išrinktas p. A. Kemėža tarnau nyčiai. J i jokiame prakilnes
ti dvejiems metams; jis gavo niame reikale neatsilieka.
072 balsu.
Parapijos choras taipat žyKandidatai vieniems me-|miai prisidėjo. Dabar turi vartams papildimui vakancijų gonų fondą. J a m pinigus ren
Board Direkcijoje: A. Ambra- ka. Kitos draugijos taipat ne
zevicia gavo balsų 638, — B. atsiliko.
Radžius —

615, V .

kas —504.
Likusieji

kandidatai

w

I

Visais tuo klausimu reikalais
prašoma kreiptis į Chicagos Pas
kolos Centro pirmininką, J. A.
Micfcelmną, 3140 S. Wallaee St.,
pho»e Yards 2652.
IŠ BRIDGEPORTO.

B r i d g r p o r t o Draugijų Susivie
nijimo susirinkimas bus p i r m a 
dieny, spalio 31 d., Mildos svet.,
3138 So. Halsted St. D r a u g i j ų
atstovai būtinai atsilankykite, n e s
y r a d a u g dalykų a p s v a r s t y t i . B u s
rinkimas darbininkų baliui, k u r s
bus lapkr. 13 d. Mildos svet.
S p a l i o 23 d. b u v o p a s k u t i n ė Kaz.Dr-.jos, tos dr-jos
Paekausv a r d u čiij Centro Valdybą, o j i p a r ū p i n s
Bcn.
M. Bulkus,
pirm.,
J. V. Dimsa. nut. rast.
bazaro diena. Po bazaro gerb. reiškiu didžios • padėkos ir kalbėtojų.
gavę klebonas

A.

Briška

pakvietė pagarbos

mažiaus balsų neskelbiame. visus darbininkus ir svečius
Visuotino susirinkimo išrinkta prie" vakarienės. Lietuvaitės
balsu skaitvmo komisija: Pet- parodė savo gabumus prie pa
ruošimo vakarienės. Tikrai
ras Labanauskas,-Kazys, Kip
I gardu buvo.
šas, Jonas Kondroška.
Programos vedėju buvo p. J.
Virš minėtos pasekmės yra
Poška. Kalbėjo gerb. klebonas.
teisingos.
Jis džiaugėsi bazaro pasiseki
Geo. J. Stungis,
mu, nors laikai blogi. Dėlto
Sekretorius.
taip pelnyta, kad visi išvien
dirbu. Vienybėje galybė. Kal
Į LABD. SĄJ. KUOPAS.
Praeitą pavasarį kai-kurios bėjo p. J . Poška, p. I. Saka
Labdaringos Sąjungos kuopos las ir k i t i
Prie galo p. Podžiuvėlis pa
surengė Labdarybės Savaites.
Kurios to nepadarė, galėtų tai davė sumanymų parinkti aukų
Lietuvos sostinės Vilniaus at
dabar surengti.
Paskutiniu laiku mažai vei vadavimui. Nors jau taip iškimo teapsireiškė pas Labd. siaukavę ir suvargę visi tų su
Saj. kuopos, lyg tr kuopų, ne manyme parėmė.
Aukavo sekanti: Podžiuvėlis
būtų. Pasirodykime, kad gy
vuojame. J u k tas darbas pra —$2.00, E. Statkienė—$2.00;
kilnus ir labai naudingas. Ne po $1.00: R. Andreliunas, A.
paliaukime darbuotis. Tuomet Banis, A. Šrupša, J . Stankus,
galėsime pasidžiaugti
savo T. Volkas, B. Pranekevičienė,
Girdvainis, P. Vaikutis, Rakau
darbo vaisiais.
skis, Laurinaitis, smulkių 25e.
A. Nausėda,
Labd. Sųj. Centro pirm. išviso $14.25.
Pinigai jau yra pasiųsti Lie
tuvos Misijai Vilniaus atvada
IŠ BRIGHTON PARKO.
vimui.
E. Statkienė.
Šioji, Nekalto Pras. Pan.
—_
Šv. parapija neatsiliko nuo ki
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
tų parapijų surengime bazaro.
Viso* draugijos, kaip mažos,
Į Šv. Kazimiero Draugijos
taip ir didelės dirbo kokiu bū tikruosius narius įrašė savo
du galėdamos, kad parapijai motiną Uršulę' Pakalnienę ir
C-

T

įmokėjo 50 dol. (bonu), sunūs CHICAGOS IR A P I E U N K I Ų
PASKOLOS STOČIŲ
kun.
N. Pakalnis.
DOMEI.
Ačiū labai!
Kun.
P. Raščiukas.
Paskolos darbas dar ne visur
užbaigtas. Reikia skubėti, kad neatsilijkus nuo kitų kolonijų, kad
m TOWN OF LAKE.
savo šventą — lietuvio valstybinę
Gerb. kun. Juozapas Ču- pareigą su kaupu atlikus.
/auskas įsirašė į Šv. Kazimie Dėlto Paskolos Stočių Komite
to nariai teplatina agitacinius Koro Draugijos tikruosius narius įmiteto lapelius, telanko uoliai Sei
ir įmokėjo 50 dolerių (bonu). ,™ynas, terengia^prakalbas. Ncturint
savo
kalbėtojų,
prašoma
Už taip didelę paramų Šv. k r e i p t i s j Apskričio Paskolos Sto-

91

Kun.

žodžius.

P. Raščiukas,

ftv. K a z i m i e r o

Draugijos

Generalis Įgaliotinis Amerikoje.
IŠ

VVEST SIDES.

Spalio 26 d. Aušros Vartų
bažnyčioj vietinis klebonai
kun.
F. Kudirka sutuokė p.
Kaz. Kazakevičių su p-le ^Ele
na Juškiute. Jaunoji yra L.
Vyčių 24 kuopos narė, energin
gai
darbuodavosi parapijos
labui. Laimingo sugyvenimo
jaunai porelei.
Rep.
-

PRANEŠIMAI,
SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Chieagos Centralinių
Organi
zacijų atstovų svarbus susirinki
mas j vyks spalio 31 .d lygiai 8
vai.
vak., Šv. J u r g i o p a r . svet.,
32 ir A u b u r n Ave.
Susirinkime n e a t b ū t i n a i priva
lo d a l y v a u t i A. L. R. K. F e d e 
racijos Apskr., Lietuvių Tarybos
ir L. L. Pask. Chi. ir apiel. apsk.
atstovai, nes t u r i m e užbaigti rei
kalus surištus su Lietuvos Atsto
vo atsilankymu Ohicagoj i r pas- i
k i r t i likusius pinigus. Taipgi kvie
čiami i r tie, k u r i e a u k a v o dole
rius presos reikalams, vaduojanties n u t a r i m u ,
a u k a u t i doleriai
bus gražinami.
Kviečia
Chi.
Ccnt. Org. Atstovo priėmimo •
kom.
J. A. Mickeliunas,
pirm.,
K. Statkiene,
rast ir ižd.

JOHN ŽITKUS

STANLEY J. MATHS

$200. Atlyginimo

šiuo yra siūloma už parodymą, pagal kurio galima butų su
areštuoti ir nuteisti S. G. Mahrats'ą, Stanley J. Manta ir
John'ą Žitkų, ar bent kuriuos du ii jų, kurie yra apkaltinti
apgavystėje kriminaliame teisme Cook paviete, Ulinois. Pra
neškite Vincentui W. Rutkauskui, 29 So. La Salle Str., arba
George J. Dreiske, 69 W. Washington Str. Chicago, 111.

PIRK PAS SAVUOSIUS.
-

' Cicero Dairy Kompanija yra jūsų kaimynai. Pasisekimas
viso miestelio remiasi ant pačių piliečių. Kiekvienas krautuvninkas laukia iš jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina
jums gera tavora greita patarnavimą už prieinama kaina.
•

2410

CICERO DAIRY COMPANY
So. 56 Avenue
Cicero, Elinois.

t

gynė Galima

TEATRAS.
Į dengimuose, sutaisė J. J. Zolp, So Boston, Mass.
gonis. Chicago, 111. 1913 m. Pusi. 16
10
.20
Katriutės Gintarai. Triveiksmis vaizdoiis su
Dramos, Tragedijos, Komedijos, Dekliamacijos, etc. *916 metuose
dainomis ir šokiais. Parašė Haliha. Vertė M.
Akis nž Akį, dantis už dantį. Juokai viename
Dumblyne.. Penkiav.oikmė drama. Paraše Dvi
I
Lietuvaites
iš
Orzesškienės
apysakos
"
N
i
ž
y
n
y
"
.
Grigonis. Chicogo, 111. 1913 m. Pusi. 27 Lošime
akte. Perdirbta iš vokiško. Chicago, 111. 1907 m.
25
l
Vilniuje,
1912,
pusi.
44
Lošime
veikia
6
vyrai
dalyvauja 4 vyrai ir 7 moterįs
15
Pusl.29. Lošime dalyvauja 3 vyrai ir 2 moterįs
15-se paveiksluose. Paraše A. J. Brazaitis, ChiKova ties Žalgiriais. Istoriška drama ketu
Amerikos dovanos Lietuvoje. Komedija 5
ieago,
111.
1910
pusi.
19
Lošime
veikia
11
vyrų
aktų, iš naujų laikų. Paraše V. K. Chicago, 111.
riuose aktuose. Parašė Savasis (Dr. V. Pieta
2Q ir dvi moterjs
20 ris). Shenandoah, Pa. Pusi. 32
1920 pusi. 27
25
Gairės. Trijų veiksmų drama. Veikalas, paAmerikoniškos vestuvės. Dviejų aktų ko
Karės Meto. Vaizdalis iš lietuvių gyvenimo
Įgirtas Kauno ltBlaivybes"
konkurso 19.13 m.
medija. Paraše M. Morūjus, suliletuvino P . N.
3 aktuose. (7 veikiančios ypatos). Paraše Pr.
I Parašė Kazys Puida. Villniuje, 1913 m. Pus.
Brooklyn, N. Y. 1916 pusi. 34. Lošime veikia
A-tis. Chicago, 111. 1915 m.* Pusi. 28 Lošime da
4 vyrai ir 1 moteris
20 99. Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 3 moterjs
50 lyvauja 4 vyrai ir 3 moteris
15
Audėjai. Penkių veiksmų dramatiškas vei
Geriaus Vėliaus,. Negu Niekad.. Komedija
Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose
kalas Gerhard Hauptman'o. Verte Juozas Lau
viename akte. Pagal lenkiškų sutaisė K. B-a ir
(3 veikiančios ypatos). IŠ anglų kalbos vertė
kis. Chicago, 111. 1913, pusi. 113. Lošime veikia
M. P-is. Chicago, 111. 1902 m. Pusi. 48. Lošime
Juozas Miliauskas, Chicago, 111. 1915 m. Pusi.
11 vyrų ir 1 moterjs
50 dalyvaua 4j vyrai ir 3 moterjs
28. Lošime dalyvauja 1 vyras ir 1 moteriškė
15
Aukso Veršis. Vieno veiksmo komedija. Pa
Gims Tautos Genijus1. Drama dviejose daly
Katra Neišmainė? Vienas veiksmės vaizde
raše St. Dobrzanski, verte Scenos Mylėtojas.
se. Parašė kun. L. Vaiciekauskas, Orchard Lake,
lis teatrui. Parašė K. P . B. Kaina
15
Lošime veikia 4 vyrai ir 1 moterjs. Chicago, 111
Mich. 1917 pusi. 56. Lošime veikia 6 vyrai ir 4
Kerštas. Trijų veiksmių, keturių paveikslų
1918 m. pusi. 35
20 moterįs
30 tragedija iš senovės laikų. Parašė Liudas Gira.
Aušrelė. Dramatiška Operetkevienoje veik
Grafas Kaimiečio bernu. Šešių aktų komedi
Vilniuje, 1910 m. Pusi. 64. Lošime dalyvauja
mėje. Lošime veikia Močiutė, Vokietija, Ru
8 vyrai ir 4 moterjs
30
ja su dainomi s ir šokiais. Parašė F . Krawcosija, Lenkija, Amerika, 3 Lenkai, 2 Rusai, 1
Knarkia Paliepus. Komedija viename akte.
vicz, vertė Z. Bagdžiuniutė, Cleveland, O. 1917,
Vok ietys, 4 Sunai, 3 Dukros, Koristai ir Korispusi. 50. Lošime veikia 9vyrai ir 3moterįs
25 Sulyg lenkiško sutaisė Gineitis. Chicago. 111
tes. Parašė Pranas, Chicago, 111. 1917 pusi. 14. . . .20
Graži Mageliona. Melodrama,
4-ių aktų,
Pusi. 26 Lošime dalyvauja 3 vyrai ir 1 moterjs... .10
Baltrus Turazeris. Drama trijų veikimų, iii
6-šių atidengimų. Parašė Kalnų Duktė, Chica
Linksmos dienos. Pagal K. Lukazsevizc, pa
darbininko gyvenimo paimta. Parašė P. Langgo, 111. 1920, pusi. 63. Lošime veikia 10 vyrų ir
rašė M. Grigonis. Dviejų veismų iš liaudies gy
man. Vertė A. M-čys Brooklyn, N. Y. 1909,
'3 moterjs
50 venimo vaizdelis su dainomis ir šokiais. Chica
pusi. 81. Lošime veikia 9 vyrai ir 5 moterjs
25
go, 111. 1912 m. Pusi. 23 Lošime dalyvauja 5 vy
Guminiai Batai. Farsą viename akte. Para
Consilium Facultatis. Vieno veiksmo komedi
rai ir 7 moterįs
10
šyta Manley'o H. Pike. U. Nuo Auses lig Auja. J. Alexander h r. Fredro. Vertė A. Matutis.
Macbeth. W.Shakespear,o f enkių aktų tra
sies. Vieno veiksnio komedija Chociszewski 'o.
Chicago, 111. 1913 m. Pusi. 47. Lošime dalyvauja
gedija. Eilėmis. Vertė ir prakalbą bei Shakcs5 yvrai ir 3 moterjs
15 Verto Vaidevutis. Chicago, 111. 1913 m. Pusi.
Kaukė
22. Lošime dalyvauja Iv., 3 moterjs ir 5vyrai
10 peare'o biografijų pridėjo Kalėdų
Dėdė Atvažiavo. Komedija viename akte. Pa(Kl. J-is). Chicago, 111. 1913, pusi. 136. Lošime
Išganymo Apsireiškimai, arba atėjimas ir
lenkiškų sutaisė K. B-a ir M. P-is. Chicago, III.
veikia 21 vyrai ir 5 moterįs ir kiti. Popieros vir.. .75
gyvenimas ant žemes J . Kristaus. Teatrinis
1902 m. Pusi. 62. Lošime dalyvauja 4 vyrai ir
Gražiais audimo apdarais
$1,00
3 moterjs.
vaidinimas dešimts skyrių su 32 atidengimais,
Medicinos Daktaras. .Komedija vienoje vei
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmųDrama.
t.y. pradedant nuo zakarijo, šv. Jono tėvo, lig
Paraše kun. P. Kaendus, verte kun. V. Kulikau
ksnioje. J. Korženiovwski. Sulietuvino Vaide
Jėzaus Kristaus į dangų užžengimo (su gaido
skas, Chicago, 111 1919 pusi. 23 Lošime veikia
vutis. Chicago, 111 1911 m. Pusi. 41 Lošime da
mis).
Sudėstė V. Juozas K....S. Chicago, 111.
19 ypatų, visos moterjs
20 1911*m. Pusll. 105.Dideio formato
.75 lyvauja 6 vyrai ir 3 moterįs
.20
Dešimts metų smuklėje. Penkių aktų Dra
Ta pati, audimo apdrauduose
$1,00
Migla. Vieno veiksmo komedija Z. Przybylma. Parašė* T. S. Arthur, verte Jonas M. Šir
Išgriovimas. Kauno., pilies 1362 metuose.
ski'o. vertė A. Matutis. Chicago, 111. 1913 m.
vintas. Lošime veikia 10 vyrų ir 5 moterys. I r
Drama 4-se aktuose iš Lietuvos dejų. Paraše
Pusi. 20. Lošime dalyvauja 2 vyrai ir 2 moterįs
10
antra drama 2-se aktuose, vardu: " M o k y k l o j e "
Aleksandras Fromas (Gužutis). Plymouth, Pa.
Mindaugis, Lietuvos Karalius. Istoriška tra
pritaikinta vaikų lošimui. Lošime veikia 7 vai
1906 m. Pusi. 85. Lošime dalyvauja 16 vyrų ir
gedija 5-se aktuose. Lenkiškai parašė Julius
kai ir 5 mergaitės. Parašė J. M. Širvintas,
2 moterjs
20 Slovacki. Lietuviškfii vertė V. Kapsas (Dr. V.
Chicago, 111. 1919, pusi. 100
50
Jonas Krikštytojas. .Penkių veismų trage
Kudirka). Chisago, III. 1900 m. Pusi. S6. Losi
Deklamatorius. Deklemavimui eilių ir mono
dija su prologu. Parašė H. Sudermann. Vertė
.25
me dalvvauja 9 vyrai ir 2 moten's. . . .
logų rinkinys. Su paaiškinimu kaip reikia deA. Musteikis. Brooklyn N. Y. 1910 m. Pusl.110
35 Milijonai V^itunyje.. Drama 3-ose veikmCklemuoti ir žaisti. Surengė K. J. Chicago, 111.
Joninės. Keturių veiksmų drama. Parašė G.
se H i a š e lic. V>*jf5as, Chicago, 111. 1909 ui.
1911 m. Pusi. 164
Sudermann. Iš vokiečių kalbos vertė Kazys
ir 5 moterįs
25
Draugas. Vieno veiksmo drama, Marco PraPuida. Brooklyn, N. Y. 1912 pusi. 143. Loši
Eglė Žalčių Karalienė. Dramatas 5-se apsi
ga. Vertė A. Matutis. Chicago, 111. 1913 m.
me veikia 5 vyrai ir 5 moteris
45 reiškimuose parašytas iš mytoliogisko senovės
Pusi. 22. Lošime dalyvauja 2 vyrai ir 1 moteįs
10
Jonukas irMarytė. Keturių veiksmų drama
lietuvių padavimo Aleksadro Fromo (Gužučio).
Du Broliu. Keturių aktų drama, 5-se atitizuota pasaka. Iš rusų kalbos parašė M. Gri
Plymouth, Pa. 1906 pusi. 56 Lošime veikia 8 vy-

Sių

Knygų:

.

o/t
rai ir 6 moterjs
*-<J
Esproprijacija:
Drama 2-se veiksmuose,
. .Perskyrų Teisėjas. .(Del juez des los divorcios) Miguelo Servanteso. Vieno akto komedija.
Vertė M. Rastenis. Chicago, 111. 1911 m 16
Pusi. LoSime dalyvauja 6 vyrai ir 4 moteris
10
Pinigų Nėr. Sceniškas vaizdelis J. S. Tarųanevo. Iš gyvenimo jauno dvarininko. Vertė M.
Grigonis. Chicago, 111. 1913 m. 23 Pusi. Loši
me dalyvauja 10 vyrų ir 1 moteris
10
Piršlybos. Komedija dviejuose veiksmuose.
Pagal N. Gogolį, sukrevizojo Šalda-Balda. Chi
cago, 111. 1912 m. Pusi. 52. Lošime dalyvauja
5 vyrai ir 4 moterįs
20
Pono Felikso Atsilankymas. Komedija vie
noje veikmėje A. Belcįkowskio. Lietuvių kalbon
išvertę, Vaidevutis. Chicago, 111. 40 Pusi.. Loši
me dalyvauja 3 vyrai ir 2 moterjs
15
Prikaltas Promotėjus. Drama. Parašė Eshilis.
Vertė J. Š. Vilniuje, 1905, pusi. 33. Lošime
veikia 6 vyrai ir 1 moterįs
20
Probočių šešėliai. Svarbus orginališkas dra
matiškas veikalas Vydūno. Susideda iš Angosaidi ja ir iš trijų veikalo dalių: iš tragedijosVėtra, iš dramos- Ne-sau žmonės, ir iš mysterijos: Šventa Ugnis. Šitas veikalas yra parašy
tas eilėmis ir galima visą ar dalimis ant sce
nos lošti. Tilėžje, 1908, pusi. 182
$1,40
Pumpurėlis. Operetė. Žodžiai kun. F. B. Se
rafino. Muzika A. S. Pociaus. (Su notomis).
Lošime veikia Strumšilis, Strumbilienė, Kapi
tonas, Trimitorius, Bugnius, Švilputis, Karei
viai, Raudonojo Kryžiaus auklėtojos, Geliii mer
gaitės ir Karužasis. Chicago, 111. pusi. 15
45
Eytų Pylis. Drama 5 aktų, 14 atidengimų.
Parašė Henry Wood, vertė B. Skripkauskiutė,
Cleveland, O. 1917, pusi. 67. Lošime veikia 8
vyrai ir 5 moterjs
35
Šiaurės Karžygiai. .Keturių veiksmų trage
dija. Parašė H. Isben. Iš rusų, enkų ir vokieHų vertimų vertė K. Puida. Veikimas atsibu
vo Norvegijos Šiaurinėje karaliaus Enriko
Kruvinojo Kirvio laikuose. Chicago, UI. 1907
ai. Pusi. 77
25
Šarūnas. .Dainavos Kunigaikštis. Drama
tizuota poema, keturių veiksmų su įžanga,
dviejuose tomose. Parašė Vincas Krėvė. Vil
niuje, 1911 m. Pusi. 287. Lošime dalyvauja 9
vyrai ir 1 moterjs
$1,00
Kainas. Misterija trijų aktų. Parašė Byron,
vertė Dr. V. Kudirka, Plymouth, Pa. 1903,
pusi. 120. Lošime veikia 4 vyrai ir 4 moterįs
35
Komedijėles. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36
pusi. Knygelėje yra Čigones atsilankymas, Dvi

Kūmutes, Dvi Sesutės ir Girtuokli su Blaivi
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ninku. Visi šie veikalėliai pilni, gardaus juoko.Kickvienas norjs lcngvaus smagaus pasiskai
tymo, turi įgyti šių knygelę. Veikalėliai labai
10
tinka lošimui
. ..• •
• •• •
Užkeikta mergelė. Sceniška pasaka, 4 aktų,
6 atidengimų. Parašė V. J. Pietaris, Cleveland,
O. 1920, pusi. 35. Lošime veikia 5 vyrai ir 3
25
moterjs
Velynes. .Paraše Adomas Mickevičius. Ver
tė Varpas (Dr. V. Kudirka). Pasveikinimui
gruodžio 24 d. 1898 m. Išleido kuopelė Vinco
Kudirkos atminčiau Drama rašyta eilėmis.
20
Tilžėje, 1900 m. Pusi. 68
Veselijos arba Pagirėnų gobtu vis.
Komedija
5-se dalyse. Parašė Dr. Smoczynaki. Vertė Vy
tautas I I . Tilžėje, 1893, pusi. 80. Lošime veikia
45
40 vyrų ir 7 moterįs
Vilius Telli .Drama 5-se aktuose. Vokiškai
parašė Fridrich von Sshiier . Lietuviškai ver
tė Vincas Kapsas (Dr. V. Kudirka). Plymouth,
Pa. 1899 m. Pusi. 150. Lošime dalyvauja 40 ir
.30
7 moterjs
Vyro Jisškojimas. Dviveiksmė komedija. M.
Balucki'o. Vertė Jaunutis. Vilniuje, 1912, pusi.
.40
71. Lošime veikia 5 vyrai ir 3 moterįs
Živilė, duktė Karijoto. Istoriška tragedija
5 aktuose. Parašė V. Nagornoski. Plymouth, Pa.
pusi. 118. Lošime veikia 10 vyrų ir 2 m o t e r į s . . . .45
Žydų Karalius . Drama keturiuose aktuose
bei penkiuose paveiksluose. Liuosai vertė J.
M. Širvintas. 62 pusi. Drama skiriama lošimui
ir šiaip skaitiniui. Išdėstomas indomiai, įspū
dingai ir gražiai Kristaus gyvenimas. Kiekvie
nam krikščioniui malonu ir naudinga tų dra
mų turėti ir skaityti. O tose kolonijose, kur yra
gabių lošėjų, butų jį galima pastatyti s c e n o j . . . .30
Žilė Galvon-Velnias Vuodegon.. Komedija
viename akte. Pagal lenkešką sutaisė M. P-is.
Chicago, 111. 1902 m. 31 pusi. Lošime dalyvau
.10
ja 3 vyrai ir 2 moteris
Pusi. '6?. I.ov5imc č» !\vanja 7 vyrai »r 2 moterįs.. .10
Mūsų laimėjimas. Mysterija tris veiksmeliai.
Parašė Vidunas. Tilžėje, 1913, pusi. 48. Lošime
veikia 2 vyrai ir 6 moterįs
10
Kftffotv. .D^ie/ų veiksmų drnma, Kutlercvskio, sutaisė M. Grigonis. Chicago, 111 1913 m.
30 Pusi. Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 2 moterįs*... 15
Paklydėlio .kelias. .Keturių aktų sieniškas
vaizdelis. Parašė Vystanti Šakelė, Chicago, 111.
1920, pusi. 20. Lošime veikia 7 vyrai ir 2 moterįs. .15
Palocius Ežero Dugne. Trijų veiksmų dra
ma. Parašyta iš sakmės gyventojų antkrančiais
ežero (Saukas), esančio Kauno gub. Raseinių
pa v. Parašė A lėks. Fromas (Gužutis). Brook
lyn, N. Y. 1911 m. Pusi. 49
15
a
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