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VIENOS DI
GAL ŠIANDIE BUS PRISI ATSIKRAW*A
DELĖS SUNKENYBĖS.
KASTA PRIE DARBININKU W A S H I N T T T O N , rug. 14.-^-

MURPtfY TURI EITI
KALĖJIMAN.

Žinios iš Lietuvos

Kituomet federalio teismo
Karo laikais Suv. Valstijų vy Ohicagoje apkaltintas , pastos LENKŲ "PARTIZANAI/'
PAVALGC DUONOS, PRA
JACKSON, C ą į rūgs. 14.—
riausybe pagamino kelis šim plėšime
darbininkų
vadas
DEDA GIRTI RUSIJĄ.
" U ž keliolikos valandų 47 už
tus vidutinio didumo medinių " B i g T i m " Murphy ir nubau
UKMERGĖ. J a u tūlų lai
daryti aukso kasykloj darbi
transportaeinių garlaivių. Vy stas 6 metams kalėjimo buvo kų lenkai organizuoja savo
K R E TINC A.
Paskutiniu
ninkai gal pagaliau bus palinoriausybei tie laivai atsiėjo a- padavęs apeliacijų. Federalis partizanus Vilniaus krašte. Šie laiku pargrįžta daug mūsų asuoti." Taip čia val^ar buvo
apeliacijos teismas tečiaus pa partizanai daugiausia* valka pylinkės žemaičių iš Rusijos
pie 300 miliom> dolerių.
šaukiama, kuomet pranešta,
Pasibaigus karui neturėta tvirtino žemesnės instancijos tos — atėjūnai bei demobili- labai turtingų žmonių, kurie
kad paskutinė uolos gįsla lau
I r Murphy zuoti kareiviai.
kur tuos laivus dėti. J ų už teismo ištarmę.
Vilniuje jų Į ten vertėsi spekuliacijomis ir
žiama darbininkų, kurie kasa
laikymas buvo brangus. Ke turi eiti kalėjimam
surinkta apie 600, vadas jų ; kai-kurie buvę komisarais. Tofunelį.
Bet Murphy pranešė, kad karininkas majoras Kapciuk, f kiems žmonėms kaip tik ten
lios dešimtys įtaip kam par
Sakoma, šiandie vakare,, ar
jis apeliuosiąs
aukščiausian mokinami jie karininkų inst- geriausias gyvenimas, kur įsiduota. Liko dar 226 laivai.
ryt rytą Argonaut
kasykla
Tuos visus pagaliau^ dabar šalies teisman, "VVashingtone. ruktorių, bet, kaipo jėgų ra- Į vyravus suirutė. Panašų robus pasiekta.
nupirko vienas kapitalistas iš I Tai paskutinė nuo kalėjimo iš- riniu atžvilgiu, panagus demo- j jų, koks dabar Rusijoje, norėTečiaus iš uždarytos kasyk
LONDONAS, rūgs. 14. — tą, kuri šiandie bendrauja su
San Francised.
Užmokėjo sigelbėjimui viltis.
bilizuoti gaivalai kariauti ne-'tų jie susilaukti ir ^Lietuvoje:
Trakijoje pradėjo baisiai ne santarvės valstybių kariuome los negirdima jokių ženklų.
750,000 dolerių!
Su juo kartu nubaustas ka- tinka. Apsiginkluoti jie nevie giria jie Rusijos gyvenimų, t.
Kasyklų
veteranai
darbinin
rimti turkai.
ne.
Šimtai milionų dolerių nie- Įėjimu jo sėbras Cosmano ne- nodai; kas šautuvu, kas kara y. prieš rinkimus j seimų, jie
Pradžiugę turkų nacionalis
Valstybių atstovai pramato. kai tvirtina, jog iš jų stipres kais nuėjo.
| žinia kur dingo. Pasakojama. binu, revolveriu ir tt. maiti iš Rusijos Kčia paleidžiami
ni
vyrai
kartais
gali
but
ras
tų laimėjimais, jie pradėjo j kad toksai turku nacionalistų
i jog tasai atsidūręs Italijon a- nami
silpnai,
pasitenkina agituoti už bolševikus į Lietu
grūmoti graikams, kurie tnfii r ojkalavimas
artimiausiomis ti gyvi. Bet silpnesnieji se INįPORTAS DIDESNIS UŽ peliacijos laiku. Iš ten jį at''žvejojimu" — kaipo tikro vos, seimą.
dienomis turės pasirodyti. To- nai turėjo žūti, arba nuo nuo-f
užėmę Traki jų.
EKSPORTĄ.
gauti negalima.
"didžiojo kelio l y d e r i a i . " ŽyTaigi, su tokiais* žmonėmis
del
išanksto
tas
klausimas!dingų
dujų
arba
nuo
troškuKuomet gi graikai įtaria
^Trečiam sėbrui Volanti ape- 'mesnės grupės panašių parti bukime atsargus!
AVASHINGfDN,
-fug.
14.—
į
apgalvojamas,
kas
reiks
padąlio.
mus turkus prad
areštuoti,
Uacinis teismas leido atnau in
zanų veikia ypač neutralėj zo
J
(iaisras kasykloje turi but Paskelbta, kad iįmet S. Vals-j
pareina žinių, jog turkai ten ryti tokiame atsitikime.
noj, Širvintų rajone, kur jų TURĖJO TELEFONĄ, TIK
t i jų importas yra didesnis už
jau užgesęs.
grūmoja krikščionis žudyti.
Be kalėjimo
Murphy turi rinktinė siekia iki 200 žmonių.
NEMOKĖJO JUO
Konstantinopolio klausimas.
eksportų. Visos Europos val
Dėlto ten gali kilt* nauja}
NAUDOTIS.
stybės vis daugiau ir daugiau vilkti dar 20,000 dolerių pa-!Ten jie terorizuoja vargšus Paties Konstantinopolio ir
karo vėsula. Tuo labiau, kad
.gyventojus, plėšia; suimdinėja
baudos.
prekių .parduoda Amerikai.
bulgarai mėgina nuo graibi at Dardanelių klausimas taipat
žmones, kuriuos įtaria lietuvių
PAGIRIAI, Ukmergės aps.
GAL BUS PALIUOSUCITA
nemažai rupi santarvės valsty
s i imti Trakijos plotus.
veikėjais; kursto gyventojas Nuo birž. 15 d., š. m. Pagiriai
KIEK
RADIKALŲ.
•
"
^
^
^
bėms.
Nes
turkai,
apsidžiau
Bulgarų su graikais įvyksta
rašytis po įvairiomis peticijo--turėjo telefoną,
Su pagelba
PILNAI PAGAMINTA.
jau ir susirėmimai. Bulgarai gę laimėjimais, savo armija
AYASHINGTON, rug. 14.- mis apie priskyrimų neutralės telefono, buvo galima susišne
J E R U Z A L E , rūgs. }4. —
j
.galės
pasukti
ant/Turkijos
so
iki šiolei skaitosi turkų prieI š Springfieldo
praneSta, Pranešta, kad, matyt, trumpoj ZO nos teritorijos prie Lenki kėti su Šėta ir Raguva. J a u
Anų dienų čionai proklamuota,
stinės ir Dardanelių.
t«*lia*.
kad Anglija apima valdyti ir jog nauja Illinois valstijos a toity prezidentas Kardintas jos. Gan žymus skaičius pa- vedėjas du telefono aparatu
Kad taip, tat Rumunija ir
Anglija, Franci ja ir Italija, globoti Egiptą ir Palesti 114 konstitucija pilnai pagaminta paliuousos iš kalėjimo daugy-j 1U.jSįos rųsies "didvyrių," at- sugadino ir, turbūt, nesirūpina
Jugoslavija iškaluo paskelbė kaip žinoma, sutarė naciona pagal pripažinto jai manda Ir paruošta pavesti valstijos bę radikalų, kurie karo lai- sibaladojusių .net iš Aukšto- juos sutaisyti. Tai vis ženkstovėsiu graiku pusėje, taigi listams neatiduoti nei Kons to.
pilM&> balsavimai lapkričio kais nubamfc už pri*>švaldišką šios Silezijos,- galima *asti t a r - j ^ ^
nrpatyręs tame dalyprieš turkus ir bulgarus. J u - tantinopolio, nei Dardaneliių.
veikimą.
Todėl čia 'įvyko šiokios-to- pradžioje.
po partizanų Trakų rajone, tu- ke.
goslavija
jau siunčianti ka- r>( . t s u l l k u į s i v a į z a j n t į , kas ga- kios iškilmės. Aukštasis An
Konstitucinė konvencija 77
Jam Cibttlskiui vadovaujant.
Greitu laiku manoma Pagi2
ŽUVO;
DIDELI
NUOS
tiitmnenę Trakijos pusėn
lės* Įvykti, jei t nacionalistai glijos komisionierius Egiptui balsais prieš vieną ' adoptavo
Yra jų užveista ir net Dauk- r i u o s e
Įsteigti
paštą
TOLIAI.
Kilus karui Balkanuose, .sa griežtai stovės už savo reika- lordas Allenby, aukštasis ko konstituciją ir įdavė valstijos
čų aplinkėje (Ežerėlių aps.), nes iki šiam laikui veikė tik
T E R R E H A U T E , Ind., rug. kur vargšus lietuvius taipat pastos " a g e n t ū r a " su mažai
limas daiktas, bolševikai pul- lavimus.
misionierius Palestinai Hebert sekretoriui.
tusi ant Rumunijos. Nežinia^
14. — American lloming Co. terorizuoja gauja atėjūnų prie patyrusiu vedėju.
Graikų militarinė misija ap Samitel ir Transjordanijos eVokietija gali liktis "sau dirbtuvę gaisras sunaikino. Šakv su Malachowsfciu. Kuokas tuomet išeitų.
leido Konstantinoj>o]į. Demon miras AhJiriah priesiekė An
s a . " Maisto produktai reika Du žmogų žuvo.
Nuostoliai n l o t gį ,bus ramybė Lietuvos
.Savo keliu turkai nerimsta stracijos laiku turkai sunaiki glijos mandatui.
^fOCKAVA.
Lenkų gink
siekia 3 nulionus dolerių.
ir pačiame Konstantinopoly.
Samuel savo kalboje tarp lingi maistui.
R v tuose?
luotoji Čaikovskio gauja Pun
no misijos butą.
Anglija siunčia ten daugiau
ske ir Pelelių dvare vėl stipri
Trakijoje padėtis didžiai į- kitko sakė:
UŽPALIAI, Uten. aps. Tū nasi.
kariuomenės.
'•Šventoji Žemė ineina raPastaromis dienomis
tempta. Tenai graikai' arešl
a
s
laikas
atgal,
man
teko
bū
Koiistantinopolis.
rug. 14.- tuoja visus įtariamus turkus mybės ir pažangos vagon val
G ir 8 VIII pačiame vidurnak
dant Anglijai. Dabar yra vil
GENEVA, rūgs. 14. — Pil-tstybę gali pakilti visos kitos ti Utenos miestely. Miestelis ty Peleliuose, niekieno nepa
Turku.
nacionalistų valdžia gyventojus.
yra labai gražus, turi 4-rių
tis, kad atgys religinis uolu dydami savo vyriausybių in valstybės ir
neleisti
anai
judinti ir pilnai ramumai vieš
Angoroje paskelbė atsiliepimą j
Bulgarai nerimauja,
mas žydų, arabų ir krikščio strukcijas Anglijos ir Frakci džiaugtis jokiais laimėjimais, klasių mokyklą, kuri randasi
į turkus gyventojus. įspėjai
namuose ir pataujant, vėl ėmė trukšminnių. Kuomet l a i įvyks, anglai jos atstovai Tautų Sąjungoje jei kartais butų pakeltas ka gražiuose muro
juos ramiai* užsilaikyti, nes
***•***» revoliucinis komigana patogioje vietoje. Rodos, apylinkėje perėjo ledai. Pratetas smarkiai
veikia prieš jiems tuomet mielai perduos pagaliau sutiko su lordo Ro ras.
triuksmavimas nedali duoti jo
Paskui skelbė, kad
visa butų gražu ir ,gera, kad saudyti.
graikus. Bulgarijos gyvento-! šiandieninę valdžių."
berto
Ceeil
planu
del
"
a
p
s
i

kios naudos.
Sulig plano, pirmiausia sa- t i k v i g f t i j a u n e b e b u t l l t o nelai- juos lietuviai užpuldinėja....
Kaip žinoma, tam Anglijos drausti nuo karo iuternacioaį
idant
Santarvės valstybių a t s t o - ' J *****
* vynausyvitarpę ( apsaugos sutartį su- L ^
ž m o l l i u skriaildiko
valdymui Palestinoje priešina- nalės bendrovės," kaip lor
vu čia domė atkreipta šiandie « kuoveikiau naudotųsi graidaro Anglija, Francija ir Ita- Į a l k o h o l i o <
Xori
ldant
at
MOCKAVA. 8 V i n Punsko
das
Cecil
kontinentai.;
taikos
daugiausia į tai, kuomet tur-1 N «
^
>
« M J » J
^ n a s bet visa
lija. Paskui jjrie jų priside
kai nacionalistai pareikalaus,
Trakijos plotai hutų atimti,krikščionys. Nes Anglija te- sutartį vadina.
Girdėjau,, valsčiaus
tary a pylinkėje perėjo ledai. Pra
da Hispaniįa. Atėjus tinka
•1
- Konstantinopolio
T- * •• ^ . j i * v,T«r>
Sako,
šiandie nai privileginuoja žydus. Del- Ateinančią savaitę čia ža
w
ba savo nutarimu uždarius vi dėjus nuo (fipliškių ruožu iki
ulant
is
a n - j«" nuo
" u ^ irraiku.
^
1
mam
laikui,
bendrovėn
kvie
to didi skriauda daroma krikš da atvykti premieras Lloyd
sus Užpaliuose traktierius — Lazdijų; Punske išmušta daug
denų butų pašalinti graikų ka- pu«a P™ga tų padaryti.
čiama
Vokietija
ir
paskiau
Ru
čionims, kurie ten turi šventą George, kurs parems tą pla
tai geras pavyzdis visiems. langų, sunaikinta daug f>esėro laivai ir iš apylinkių (neutBulgarijos
ministeriai tų
sija,
sias vietas.
ną.
Tiesa, tokių fškabų ir neteko lių ir tt., šioje apylinkėje le
ralės zonos) graikų kariuome- klausimą visapusiai aptaria.
Francija sutinka.
Pranešta, kad ateinančią sa
I matyti, bet toj vietoj aludžįii dai perėjo apie 20 kaimų.
SEKS COLLINSO PĖDOMIS
vaite ,čia įvyks vyriausios
Su tuo visu planu Francija — tai kiek tik nori. Maniau, Daugiausia nukentėjo kaimai
santarvės Valstybių tarybos sutinka, sakė Francijos atsto-'kad ir girtų nepamatysiu, bet anapus linijos.
DUBLINAS, rug. 14. — Ai
Tiesa,
konferencija.
Kalbama, jog vas senatorius de Jouvenel. I r .nelabai ir apsirikau.
rių parlamentas
patvirtino
toje konferencijoje didžiulės ji visa širdimi darbuosis už tuojau po pamaldų teko matyORAS
naujos airių valdžios politinį
ti kelios poros "linksmų"
valstybės atliks
pirmuosius ginklavimosi sumažinimą.
Praktikaliai pripažinta, jog nusistatymą šalies reikalais. tam akordui žygius, kurie tari
GENEVA, Šveicarija, rūgs.
CHICAGO. — Šiandie ne
f a o n i
susikabinusiu
Nors
Francija,
kalbėjo
senaj
*
>
f
^
~
14. — Tautų Sąjungos tary T. Sąjunga jokiu būdu neįs įFa, nauja valdžia seks nužudy akordan patraukr, ir kitas ma
pastovus oras; maža atmaina
nėjan
tai tlk
1 1
torius,
laukia
sau
vokiečių
k
e
r
!
^
^
į
^
to
Collinso
pėdomis.
bos komitetas iš penkių, kuris tengs išspręsti finansinio Au
v. . ...
..
.
,. Bet, bendrai imant tai tik maz- temperatūroje.
žesnes valstybes.
.
.. ».
v
ieško priemonių išspręsti Aus strijos klausimo. Sako, arba
Lordo Cecil planas pajiečia sto ir tik savo jėgomis gali m o zji s.
Matyt
j a u u2 alieciai
=*=
pasitikėti. Bet kuomet A n g - .
'.
P
AIRIJA BUS PRIIMTA
valstybės privalo
trijos problemų, pagaliaus ap didžiulės
visas tautas. Teoretiniai turi
lija. ir kitos valstybės užtik-, s u P r a n t a , / f , ™ ° t o „ r 0 J a U S
PINIGU KURSAS.
T. SĄJUNGON.
tiesioginiai
gelbėti
Austrijai,
^
...
skvstimėlio" " g e r u s " vaisius,
leido rankas.
Nes Italija su
būti Europos taikos sutartis,
Amerikos taikos sutartis ir A- rms Jrancrjai apsaugą nu^> •
Čekoslovakija, kuri • reprezen arba Austrija pati turi gelbė
Svetimų šalių pinigų vertė,
GKNEVA, rūgs. 14. — Tau
tis kaip jai tinkamiau, nepai
galimo
vokiečių
puolimo,
franDar
vieną
pastebėjau
keiszijos taikos sutartis.
tuoja "mažąją ententę," pa
mainant nemažian 25,000 doL
tų
Sąjungon,
matyt,
bus
priim
sant St. Germain taikos sutar
euzai
visuomet
sutinka
sumatą
dalyką,
tai
krautuvių
iškaTai
visa
sutraukus
krūvon
kėlė ginčus ir Austrijos pro
rūgs. 13 d., buvo tokia pagal
ta ir Airija.
Tąs klausimas
ties.
<1
žinti
armiją.
[bose
darkymą
lietuvių
kalbos.
turi" išeiti viso pasaulio tai
blema atidėta kokiam laikui.
Merchants Loan & Trust Co.
h
m a t
toki
iška1
palankiai
aptariamas.
Tuo
klausimu
bus
pagamin™
^
*
^
»
Italijai norėtųsi padaryti ekingas sutarimas.
Austrijos kancl. kun. Seipel
ta sutartis, valstybių parla- k u r i ^ i r r i m t a s l m o ^ u s v a r ^ a i
Anglijos sterl. svarui 4.47
konominę ir finansinę sąjun
Vokietija ir Rusija.
pakviestas čia atvykti.
Gal
mentai ją apsvarstys ir kitais ^ t u r ė s nesijuokęs.
Prancijos 100 frankų 7.82
gą su Austrija.
Tam prieši Šiandie ten apyvartoje yra jau
jis kartais galės sutaikinti I- nasi V mažoji ententė." Iš to 2,000,000,000,000
Italijos 100 linį
4.39
Tos " internacionalės bend metais Tautų Sąjunga mėgins
Stebėtina, kad atatinkami
poperinių
talijos markizą Imperiali su ginčai ir nesutikimai.
Vokietijos 100 markių .0(3%
kronų.
I r kasdien vis dau r o v ė s " arba valstybių sutari- vykinti taiką Europoje ir pas- asmenį s tuo visai nesirūpina,
Čekoslovakijos premieru BeLietuvos 100 auksinų .06%
yra toksai, kad kelbti valstybėms nusiginkla- kas jau kitur senai padaryta
Tuotarpu Austrija finnnsų giau tų \>e jokios vertės pope mo planas
nes.
Lenkų 100 markių
.01
prieš bile vieną .agresyvę val- vimą.
Stoka susipratimo.
žvilgsniu vis labiau smunka. rinių kronų spauzdinama.

Jugoslavija ir Rumunija Stoja
Graikijos Pusėn
TURKAI ATKREIPĘ AKĮ j KONSTANTINOPOLĮ

1

ANGLIJA PAIMA SAVO
GLOBON PALESTINĄ

j'

FRANCIJA IMA LINKTI PRIE NUSIGINKLAVIMO

DEL AUSTRIJOS ITALIJA SUSIKERTA SU
ČEKOSLOVAKIJA .

t

ttetvirtadieiug, Rūgs. U 1922
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koninkai (broliai) ir zokonin- redaktorius rodo savo neži.
ninkės'\
Kas yrao ' ' t a m tyčia piri: kės (sesers). Tai yra žmonas suyst^ ir purvinų sąžine, jei
jis, ižtikrųjų.; da jų turi.
rengti mokytojai f" Socia&s* toki jau*,kaip ir viešųjų* mo
V. K.
tams atrodo, kad Lietuvoje kyklų mokytojai, tik apsirėdę *
4
'tam tyčia prirengtais mo kitokiais rūbais. J i e tų viršckytojais" yra tie- augščiau nybr^:-ttrri ant pasauHcčiųi.nio- BATABIMM'TIEMS, KURIE
minėti "pedagogai",
kurie kytojų, kad jiems nerupi a t  S m a o r ; IHFUJENZA ARBA
tiek,, tinka, mokytojauti^ kiek sivedimas ir tekėjimas, ™>- f B L M I 6 I £ UŽDEGIMU.
rupi pragyvenimas, teatrai,,
šiaueius-pįragua kepti.
Daugelis pasveikusių iš inBet, žinoma, to. negalima šokiai, išvažiavimai pasilinks
taikinti prie Amerikos viešųjų minai ir kiti dalykai, o jiems jfluenzott arba plaučiu uždegi
(pablie); mokyklų mokytojų. rupi vien ta mokytojavimo mo negali valgyti ir jaučias
&*e- yra- tam tyeia prirengti. priedermė, .kurių jie sau apst- silppk .Šviežias oras geriausias
Bettajrtjiiiyrageriau) prireng rink© i r kuriai savo gyvenimų. -vaistas: Šviežias ovm sujudins
ti už zokoninkes ir ar jie gali I visiškai pašventė. Zokoninkai apetitų, pastiprins plaučius,
daugiau už šias išmokyti, tai ' i r zokoninkes visų liuosų lai geiga influenzos arba plaučių
kų kasdien ir per vakacijas uždegimu nusilpninti.
bandysime lyginti.
pašvenčia lavinimui savęs mo
Kų tik pasveikęs turi kaip
Viešųjų mokyklų mokytojai.
kytojų pašaukime.
ilgai galima pasilikti ant
Pirmiausia reikia pastebėti,
Man pačiam jau kelinti me šviežio oro šiltai, bet ne per
kad ^teisingiau skambėtų.'' vie- tai tenka matyti pas seseris piltai apairengęs. Langus laišųįų mokyklų mokytojos ne vienuolyne kaip specialistai 'kvti nuleistus nuo viršaus ir
mokytojai, nes vynj, tose mo niokytojai ir mokytojos duodi pakeltus nuo apačios kiekvie
kyklose yra labai mažas nuo lekcijas per vakacijoe sese
name kambaryje, ypatingai
šimtis. Vyrų mokytojų vos už rims. Kitos jų lanko kolegijas.
miegamojo kambario- Vakari
tenka kolegijoms ir< universi
Kažin ar tai nedaro zoko- nis- ir lytingas oras taip rei
tetams. I r tie^ gerai progai
ninkių labai tinkamomis, tam kalingas kaip gražus oras per
ątsitaikius, smunka į biznį,
tyčia prirengtomis mokytojo dieoas, ir todėl nenuleisk lan
nes ten. rauda sa» lengvesnį
mis? Senesniųjų vienuolių vi gu nakčia arba kuomet lyja.
ir pelningesnį
pragyvenimų.
sos turi valdžios ' reikalauja
Asmenys, kurių sveikata ar
Viešųjų mokyklų šalmiukai mus
creditus,
jaunesnėsės ba . stiprumas pražuvo, neturi
išranda, kad jų mokytojos ir prie to rengiask
pasitikėti ant vienų vaistų.
mokytojai y r a . geriau • t a m tyJėi mergaitės baigusios aš deras valgis d a u g geresnis, ir
cia prirengti, turį augštesnį
tuonis mokyklos skyrius gali turi buti tokis, kuris priduo
mokslų už zokoninkes moky
! buti mokytojomis miesteliuo da daugiausia maisto. Kiausi
tojas.
se, o po kelių metų praktikos niai ir mėsa geras m a i s t a i
Bet negailestinga staiistika
mokytojomis ir dideliuose mie bet kuomet kepti skauradoj
nepilnai tų remia. Per pasku s t u o s e , tžti n e m e n k e s n ė m i s m o - n e l e n g v i žlebčioti.
btogpoe, n e t i k u s i o s , b e m o k s l ė s . tinį The "Xatiooal Bducatiokytojįomis gali buti zokonin
Būtinai reikia regulariškei
Gal but, nereiktų čia ir ste nąl As8oeiation susirinkimų
kes, kurių vienos tapdamos vie valgyti. Patartina gerti stiklelį
bėtis: jug^ socialistai kitokio pasirodė, kad daugiau kaip pu
nuolėmis jau buvo baigusios pieno su gabalėliu duonos s i
mokslo nežino — tik; seoialis- sė Suv. Valstijų- viešųjų mo*
High School, o jei ir ne, tai sviestu arba uogų kfeicluni
mų. Tuo mastu jie tik saikuo kyklų mokytojų niekuomet nė
jos High School ir Normai i tarp valgio. Pienas geriausiara
baigę
High
School.
ja.
School mokslų išmoksta, lai- maistas sveikatai.
Koks jų nuošimtis yra baiNebūtų reikalo ir naudos
ko egzaminus ir gauna moky
Maistų, gerai ir išpalengv)
gV
Normai
school,
tai
ir
ga*
plačiau tuo reikalu rašyti ir
tojų kreditų.
kramtyk.
'
Įima
pagalvoti.
socialistams bei apskritai be
Taigi ne kas kitas, o tik
(Foreifrn Lancuagr« Inf. Service)
Tiesa,. Chicagoje yra parė
dieviams jų s u p s i m o klaidin
noras purvinti katalikų mo
dymas,
kad
viešose
mokyklose
gumų prirodyti, nes-jų,apiaki,
kyklas ir jų vedėjas verčia
Apskaitliuojama, kad Di
gali
mokytojauti
tik
baigusiemo* neišgytiysi;.bet yra ir kasocialistus skleisti spaudoje džiojoj Britanijoj kasmet SO,talikų, užsikrėtusių, nuo anų. ji High 8<^ool ir Normai melus.
000 žmonių miršta nuo džioSchooL
Bet
gali
tapti
moky
ldaidingais supmtimais, tai
Tuo socialistinio dienraščio vos.
tojomis
baigusios
tik
8
skyrius
todėl čia nekurias pastabas akeletu
pįe.
pasauliečių
mokytojų ir. išmokyt ojavusios
"moKslus"
ir
zokoniukių uietų kaimuose ar miesteliuose.
<<
^Tos gauna creditų -de! Jų neva
bemoksliškuulų' , paduosiu.
prityrimo ir skaitomos tam ty^
Socialistų agitacija.
čia* prirengtomis mokytojoKilus vienur kitur Chicago- mis. I r jps žinia gali buti ne- II Rr K^ Sį)audos Dr-jos Mėtinis Seimas įvyks Eugsėjo (Sept.)
je triukšmeliams del parapi- ( blogesnės mokytojos už baigu- 17 d. 2 v a i p© pietų- Aušros Vartų par. svet., 2323 W. 23rd Pi.
2Waų > mokyklų^ lieturiškieji it'mii augštąsias mokyklas ir ITaigi visos kuopos malonėkite išrinkti į seimų atstovus
arba, raštu prisiųsti savo nuomones kas link suvienijimo
socialistai sobruzdo spaudoje g a i i labai tinkamai mokinti,
Spaudos Draugijos su čv. Kazimiero Dr-ja Kaune.
ir susirinkimuose raginti ka
Parapijinių mokyklų mokyto
Seimo reikalais kreipkitės:
talikus tėvus siųsti vaikus į
jai.
viešąsias mokyklas. "Vaikus,
S-mo Reng» Komisija, 2334- So. Oakley A ve.
girdim turi lavinti tam tyčia
Parapijinių mokyklų moPo Seimo bus gražus vakaras su puikia programa.
IJitrengti mokytojai, o nezoko- kytojais ir mokytojomis yra zo
VALDYBA.

me lauke. Nes toki daugiau-1 tai net su kaupu. TtwbtiV jie
LIETUVIŲ KATALIKŲ
sia yra bailiai ir juose, nėra ramty.kad bolševistinėj Busi:
DIENRAŠTIS
karžygio dvasios,
joj gyrenimo sąlygos niekaia
Pagaliau* graikų vadams- užsieniuose nežinomos,
66
truko iniciatyvos. Kuri puaėl Jei bolševistiaė Rusija* stoLietuvoje, pristeigus labai
turi
iniciatyva,
ta
pusė
visuo,vi
arti'pirrakarinio.normalumo
Eina kasdieną išskyras nedėldienius.
daugi; mokymų, palyginus su
met laimi.
' tai kodėl tfu gyventojus, smauPRENUMERATOS KAINA:
skatlhimr,* kiek jų buvo carų
Turkai pirmutiniai pakėlė gia badas.ir ligos? Kokiais tik
laikuose, pasirodė stoka moMetama
$6.0<*
slais
-Amerika,
gyvetttoįjis.
šel-,
Pnaei Metų.
$3.00 Puolnmj. Taigi, jie turėjo ini
byiojų pradinėse mokyklose;
pia,
jei'
ten-;
valstiečiai
*
laukuo
Kad'užkamšius skylės ir šiaiĮr
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai ciatyvą. Graikų vadams rei
se
valydami
javus
dainuoja*rkas skaitosi nuo užsirašymo dienos kėjo atimti nuo turkų inicia-.
t a i p prašalinus greičiau iš lie
ne nuo Naujų Metų. Norint permai tyvų, Tečiaus nebuvo kam tą raliuojaf v
tuvių
tarpo
analfabetizmai
nyti adresą visada reikia prisiųsti
atlikti
I
r
kuomet
iniciatyvai
Įdomus
dalykas
patirti,
koii senas adresas. Pinigai geriausia
(žmonių nemokėjimų skaityti
siųsti išperkant krasoje ar exprese i n e a t i m a m a feovos pradžioje, kias dainas rusai valstiečiai ir rašyti) į tai privėlė ant grei
"Moncy Ordor" arba jdedant pini paskui sunkus daiktas tą pa- dainuoja-. ir suligv kokiomis
tųjų pradžios mokykloms mo
gus į registruotą laišką.
gaidomis.
daryti.
DRAUGAS'' FUBL. CO.
kytojų. Į tokias pedagogų vie
Jei j a u kas šiandie gali gir
Taigi,
turkų
laimėjimais
nė
2334 Sa. Oakley Ave., Ghicago
tas pakėlė vieną, dvi klasi bak
tis gryžtaneiais
normaliais
ra
ko
stebėtis,
jei
graikuoseTcl. Roosevelt 7791
gūsius gimnazistus ir gimnazis
laikais,
tai
ne
bolševikai
savo
nebuvo
iniciatyvos,
kuomet
jų
fl
tės ir dan kitokius menkesnio
"
r
o
j
u
j
e
"
.
J
u
k
ne
del
nprmakareiviai
atsisakė
kovoti.
mokslo gaivalus.
Turkams pavyko vienoj vietoj lunsto- jie gaudo visus apšviesGalima numanyti, kiek toki
pralaužti.frontą. To įlaužimo tesnius žmones ir žada juos iš
tremti is Rusijos. Bolševikams ! ž m o n ė s y r a t i k * m o k ^ b e t
-raikai
neturėjo
k
u
o
uždaryti.
i
ie
tie
> toie P™****
Truko atsargos. Ir kuomet tur ilgiau bus -užtikrintai gyveni- J > ^
prie Profesinės Mokytojų Są
mas
išnaikinus
ir
pasalinus
kai
pradėjo
perlaužiman
briaiin
(iraikų armija turėjo užėmu
jungos, kurie prisipažįsta so
apšviestesniuosius.
Pasilikus
tis,
graikai
turėjo
pakilti
gesi didelius plotus Mažojoj A*
cialistais, ar bolševikais, yra.
zijoj. Buvo ji.visu frontu aį> neralin atsimetimam Bėgan a i vienomis nesusipratusiomis
skaitomi labai tinkamais ir
mmiomis.
jiems
ten.
bus
laimiibčius
lengva
vytis.
^ikasusi. Užpakaly savęs turė" mokytais profesoriais
bei
Taip tai turkai laimojo ko giaju.
jo keletą atsargos linija Bu
profesorkomis", nes skleidžia
Kaip ilgai jie. tenai, darys
vo viskuom aprūpinta. Taigi, vą su graikais. Graikų bet
bedievybę ir ištvirkimų. Jaivarkė
jiems
gelbėjo.
savo
socialistinius
išmėgini
turėjo užtektinai ginklų, amu
siais gėrisi ir Amerikos lietumus,
niekas negali pasakyt*.
nicijos ir karo medžiagos. Bet
viai socialistai.
Bet kad jie apsidraudžia il
štai ūžtelėjo turkų koliumnos
Tuom tarpu katalikai mo^
gesniems laikams, tat tikra.
ir per dvi savaiti graikų armi
kytojai, ypač sesers — zokojų išvijo iš visų tų plotų.
ninkės, nors butų ir geriausia
Vieno Chicagos laikraščio
Korespondentai iš kovos lau k o r e s p o n d e n t a s iš B e r l y n o p r a  KIEK. YRA LIETUVOS PI pasirengusios prae mokytoja
LIEČIU S I B I R E /
ko paduoda visą eilę priežas- nešė, k a d j a m t e n a i t e k o p a 
vimo darbo, tai vis- tiek yra

"BBROKStSr ZDKONIN^i
W

DRAUGAS"

KAIP TURKAI LAIMĖJO

BOLŠEVIKU PASI6YIUMM

<Y\iy d e l k o t u r k a m s p a \ y k o o- s i k a l b ė t i su bol3evistin.es R u -

S u l i g oficijaliif žinių, pa»s
fensyva.
sijos užsienių prekybos reika Lietuvosltespublikos Įgaliotini
Pirmiausia, kad graikų ka lų komisaru Krassinu.
Sibire iki šiol užsiregistravo
reiviai daugumoje vietų atsi
Krassinas tiesiog nustebino Lietuvos piliečiais:
sakė kovoti. Keiškia, juose korespondentų savo pasakoji
1. Vladivostoke 327 žmonės,
drausmė buvo sužlugusi. Tas mais apie Rusija. Jis korespou
2. Pajūrio srity (be Vlad.)
įvyko i5 jmčių vadų apsiLekli-1 i I e n t u i s a k ( N j o g R n s į j a žy _
230 žmonės,
mo. Be to, dalis graikų ka
gryzta
nor
miais žingsniais
3. Amūro srityje 460 žmonės,
riuomenės iš turkų fronto bu malėn padėt i n, kokia ten gy
vo pasiusta Trakijon. Taigi, vavo pirm karo. Tr jau labai |» 4; Užbaikalyje 580 žmonės,
kartuviai manė, kad Mažoji arti to normalumo.
5. Mandižiurijoje bei KiniAzija jų bus evakuojama ir
Anot Krassino, piuties laiku | joje 300 žmonės.
tąja mintimi remdamiesi at laukuose valstiečiai išnaujo j »lš viso 1,897 žmonės.
sisakė rimtai skaitytis su dainuoja. Jie turtingi. Prisiau , ' Manoma, kad d a r antra tiek
priešu.
ginę gyvulių, prisivalę užtek- yra kol kas neužsiregistravu-

Antra, graikų generalis šta-įtinai javų. Sovietų valdžia sių
Ims pei daug savimi pasitikėjo, j daugiau jau neimanti nuo jų
Liek Informacijų Biuras.
- i apie savo priešų mintijo, j dalies javų.
kaipo apie nesveikų žmogų, j Valstiečiai yra tikrieji žemės
Tikroji pasisekimo pasDėlto graikams truko patk* savininkai. To negana. Ir vi- laptis yra dažinoti ko žmonės
elementariu atsargumo.
j s u r sovietuose jie lošia nema- nori, sakė. vienas turčiua.
Trečiu, pačiame graikų ge- žų rolę.. Visur, jie skaitlingai
— I r paskui jiems to d u o t i
neraliame štabe nebuvo užtek reprezentuojami.
—No. T ų susižerti sau.
tinai tinkamų vyrų. Jie štaPagaliaus Krassin pažymėitea paskirti ne remiantis jų jo, jog šiandie Rusijos drktaTėvas. — Mano vaike, ar žir
gabumais, bet ju politinėmis toriais skaitosi minios. Gi i nai į kų pavirsta vaikai, kuria
pažiūromis. Tie karvedžiai, ku- dauguma darbininkų — tikri I vartoja keiksmus 1
rie vaikosi }x>litikų, neknomet" kapitalistai.
\\iikas- — Žinouso, kai užnegali laimėti kovos atviriaKad bolševikai girtis moka^ auga, : .tai kozyromis lošia.

L. R; K. Spaudby Draugijos
Metini* Seimas.
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jau tiek nuo. kojų nuvarytas ir liesas, kad 1 tat:sis, tv^stelėjo gerai jam, su botagu ir kokia tai ironija pavadinti tokį lau^iVorKun. P. Lapelis.
sunku ir įsivaizdinti. Tatai apsidairęs į
mes duadojome t o H a u a i t y n garsios Kau saliaus hoteiiuJ Spioviau. šalyn iš apinau
! dos ir liepiau vežikui rankos mostelėjimu,
būrį tų vežikų ir^yatėmijęs vienųjųjų su ne . . Laisvės Alėjos >>
geresniu arkhu mostelėjau jam, kad jis
Netrukus, privažiavome Soborų, se važiuoti toliau prie Šv. Kazimiero Drau
privažiuotų..
niau buvusių Rusų..cerkvcį o. dabar lietu- gijos namų.
Už .10 min. jau buvau Šv. Kazimieuo-;
Bet vėl kita nelaimė — negahu lietu vių. kariuomenės, katalikiškųjų bažnyčia*
viškai susikalbeti.su jnp. Piudėjąu rusiš Bažnyčia labai puošni, bizantiškaiue sty- DtaflgiJGB naaiuosa, kame kun. Dr. Mi
kai, ir rusiškai sunkiai jam einasi. Ta ; liujei J i pastatyta prie caro Rusų kaiiuo- liauskas piiėmė mane. su didžiausiu šir
riau tad "Hotel V e r s a l " ir mostelėjau ran ' menei, bet dabar" naudojasi lietuviai. To dingumu.
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI.
k a " ženklau^ kad važk©tųw ^Tar^tai-tof" liau,., važiuojant nuo. to Soboro jau prasi
P a s k u n a D r . Maliauskų išbuvau dvi
(Tęsinys)
Vargais-negalais prasigrudau su savo. — ėmė r a t a i , bildėti. į nelygu, a p t e i ž t ^ deda tikrai taip. vadinamoji Laisvės Alėj«u .dienL- Parodė jis man visų, Šv. Kazim.
Maaio "iavoseikas" sėdėdamas auks- Dr-jos įstaiga, kuri i yra moderniai įreng
daiktais pro tų keistų --minių pirmosios apskritais aluneniiak ^įstų,-. bnuVų. Įspuv
klasės salėn. Ten buvo šiek tiek švariau. dis buvo sloginautis. Kameliai inatėsijua^ taijpriešakyj nerviškai, mosikavo botagu ta ir\'edama geroj tvarkoj. Su tokia tvarIšgėręs stiklų arbatos nuplovimui išdžiu žyčiai, apgriuvę, kampai ožkų nulaižytiL ir tampė vadelėmis, ragiuiiamas^savo žir ' ka ir-organizacija negėda ir svetimtau
vusio gomuiio leidaus į patį miestų pasi Tai šen, tai ten prie tų nauieliai įnairf*- niukų, greičiau bėgti,.kuris matomai jau čiams butų pasirodyti. Bebūdamas pas tų
Gerb: Veikėjų turėjau pnogoe pasimatyti,
si iškabos lietuviškais parašais, kaip, pa pusėtinai buvo, įšilęs...
ieškoti viešbučio.
l
"Iaįayė» ? Alaia«-... skakJiau,parašų gat su kun. Dambrausku^ kua. Vuitkun^ kun;
Prie stoties t , izvosčikų" būrys su vyzdžiui ' Eaįbe iko R e s t o r a n a s ' ' , . " Kolo,
Alebna-'ir-kitais*žymiais dvasiškiais.
menkutėmis kumelaitėmis laukė savo ei niak> Daiktų Krautuvė Rubinsteino \ vės skersgatvį pjDatažinooaair;
lės. Tie "izvoseikai" arba vežikai įsivilkę- "Eabinaviciaus Pirmos Klasės Viešbutia.''
Gatvė,. geriau sakamV gatvelė atrodė
Bet tuo tarpų nebuvo mano tikslu pai apyplyšusias, nudėvėtas rusiškas uni (O kaip g į s i ) . i r r t t. Salyg^tviais bėginė gaaa^ prastai, ^rma^. bmrauv įsivaizdinęs žinti K a u n u . i r jį pamatyti. Man*mpėjo
formas atrodė tikromis ' i ciueelomis'\ jo* bnciai.murzinų žydukų*. Viši, jie' basi, ją^ : e«a^idideiė^šyariaf tikriau įtarus, džen-' kuugreičiausia vykti gimtinėa^ ir pasima
ir jeigu ne nuolatinis jų mosikavimas su apiplyšę. Matėsi ir šiaip j a u . nemažai tebuoniška.ilžauup. g^ątvei Dabar: g i , visa tyti su savaisiais, kurių nemačiau jau .1-1'
botagu kitaip ne negalėtumei žmogus ir praeinančių vyrų ir moterų, t a i p g i . " pac tai dingo lyg^ruktk Bet visvieua Šiandie metų. Prieš išvažiavimųr iš Kauno reikėjo
pamanyti.
nelių'* su basomis kojukėmis ir plikomis* ta. Alėj«.5fyra •''gražiausia*-'' ir i lpuošniau gauti t- v. fąculfates nuo vietinio VyskuMano nešikas, išėjęs su daiktais į UŽT blauzdukėmis. iki... kelių. Gaila tik, kad sia r Kaune 4
JK) del klausimo išpažinties ir teikimo Sapukalinę stoties platformų, suriko rusiš toms. kojukėms, trafckta švaros,- si«ip-gi
Pr-r-r-r- s u k t o j , v , ^ . . savo šh- k)ramentiį tikintiemsiems Ivaunu Vyskupi
kai "izvoscik, podavai siuda"! Ir nei ne
Amerikiečiams t a i jau^bfTiip'tikr&'-deialr- mukui. Xa^, kas., čiaa dafca*: pasidarė! — joje.. Kadangi Vyskupas Karys rengėsi
pajutau; kaip vienas vežikas su menkučiu tącijaj Nėnaujieoa.^bUvo m a t y t i - — taipgi pamaniau sau. Žiūriu, o gi žale niaaęs'Byišvažiuoti Drezdenan gydytis tai aš-uže^
" k u i n e l i u " buvo sale manęs. Aš apsižiū tai.šem' tai ten beaigananeių^ožkų-arbe^ dišk(K styiiaus namukas, ožkų nulaižytas,- jau pas-Vyskupe— Sufraganų Skvireckų.
rėjęs pamislijau, jog. tas sutvėrimėlis ne slankioianaių. karvę.
J o "snamas '-pasiro^lėV-esųs menkutis su apiir prie- jo parašas ' *Hbtel Versal llį
davei manės.iki viešbučio^ nes tas arklys
Ebkiėfi^amBalįos a&ūr gefiau -saiaait; birėfc»kL ttftkJu. Fr%ėj$» prie^'duiaj į a t r a u - .
Mauo.veiikft arkJiakas ėaiė^ilg^, už*

ATSILANKYMAS LIETUVON
IŠBUVUS 14 METU
AMERIKOJE,
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kiau porų kartų už rankenos primityviai
įrengtų skambaliukų, ir laukiu... Išeina iš
tižusi moteriškė su suveltais plaukais, ba
sai ** purvinomis kojomis bešluostydama*
rankas į pusėtinai suodinų žiurstų, Tur
būt suklydau, pataikiau ne į tų vietų —
man dilgtelėjo į galvų mintis. Tokios di
dėlės Vyskupijos Sufraganas, taip, atsi
žymėjęs žmogus turėtų, gyventi tokiame
lauže? •— tas negali buti. Bet vistiek, sa
kau, pasiklausiu tos moteriškės.
— Taip> Vyskupas gyvena čia; mel•dšiu eiti vidun- — buvo atsakymas. Už
valandėlės išėjo ir Vyskupas. Až priklau
piau ir pabučiavau jo žiedų. Pasirodė tai
esanti nepaprasto darbštumo ir dar dides
nio šventumo asmuo* labai malonaus budo.
Mudviejų; pasikalbėjimas užsitęsė- gana
ilgokai. Atlikęs, savo-.-reikalų ir pasikalbėjos4šėjąu..
.P&aiskė|p, kad&ifragpiuuL teturi .apie
2,000 a m W į manesį įeigųjt; y. mažiau^ ne
g u paprastas darbinuikas.-tuadirba». Nenuo
stabu, jeigu gyvenimo apystovos man pa
sirodė tbkk>Srskui]džiosr" Vyskupui \dsiekai
nepritinkančios. Bet. socialistai Lietuvon
{PWlamonte kelia, lermas. dėlei mūsų dva
siškiuos turtų, ir jų kapitalistinio pašilaikyim>!.. I r tokie dalykai.tik Lietuvoje te
gali dėtis.
<

(Biis daugiau)

Ketvirtadienis, jtugs. 14' lftžž
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Šiandie Piuigij Kursas
ADVOKATAS

Siundant ld*»tvj*or oar rnu
9c. Už 100 Auksinų.

."

3-.

siunčiant
tJStikrlntu
TnunpMM laike.

Central Ntefecturiog
District Bank
House

1112 West 354h Street
Turtas $6,000,000.00
•8 9 » « • « • • »

I

DR. A, K, RUTKAU
GYDYTOJAS I R ' CHSRURGA£
4442 So. W e n e n Atenae
Telef. Lafayette 4140

Vaan4os: 9-11 rytais, 1-3 po
;pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle-1*
Iniais tiktai po pieta S iki 5 v a i . *
Į | ^ u | AStf^^tfk

z=

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 South Halsted Street
Valandos: 1d iki 12 ryte: 1 iki i
po pietų: 6 iki 9 vakare

LIKTUOS Aklų .Specialistas

Ant Bridgeporto
DR. S E K \ E R . (ŠLUiNAS)
Optomctrlst
3315 So. Halsted St., ClUcago.
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1

Dr. I. E. MAKARAS
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
1O0OO S. AHctiigan Avenue
Telef. Pullmait 342 ir 349
Valandos N u o 10 iki 12 ryto
/
N u o 7 iki 9 vak."
—
3E

7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
5712 SO. ASHLAND AVENUE
ARTI 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.

" DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Telefonas: Yards 2544
8252 South Halsted Street..
Aa* vtrSaus Ilniver. State Bank
Valandos: nuo 19—12 ryte; nno
t—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
Nedėliomls nuo 19—2
Oofi&aa ir gyvenimo vieta:
§

Rezid.
Ofiso

ĮSPŪDŽIAI- Dfe OIEDIHlilN- apie du šimtai-ašmenų. Vaka*
įienės laiku buvo ir programa,
KC SEIMO.
bet neilga iš priežasties šokių,
Cleveland, 0. — Rugffc Ti nes daug rinkosi del šokiųg Vaw
d., sekmadieny, buvo rengia karienės laike kalbėjo" sekan»
.
.
.
•
mas išvažiavimas priėmimui
ti: P. Daužvardis, dabartinis
delegatų> Iš- priežasties apei^
Giedriu, pirmininkas* kujy Aniaukusio oro ir lietaus išva
nieetas Linkus, Giedros redakžiavimas buvo sulaikytas, bet torius; klierikas M. F. Dausurengta šeimyniškas vakaras mantas. Visi kalbėtojai kreipė
Lietuvių svetainėj, 6835 Su- daug domės į jaunimų čia au
perior Ave. Vakarėlis prasi gusį ir atvykusį, iš Lietuvos,
dėjo 3 vai. ix) pietų ir traukė kadi veiktų išvien ir- dėkojo
si iki vėlumos ir atrodė gana seimo rengėjams už atjauiinm
linksma*. Buvo visoki lietuviš moksleivijai.
ki žaidimai ir šokiai. Apie 8
Kiek teko • patirti Seimas
vai. buvo vakarienė su gra pavyko gerai, kaip tarimuose*
žiais išsireiškimais vietinių ir taip rengiamuose vakaruose.
atvykusių svečių.

Tel. CanaJ 257. Vak. Ganai 2118

Tel. Blvd.

Didttiastrlf

§ 29 South La Baile Strtet

.21 Auks. Už $1.00.

State Bank — Clearing
Bank.

Ofldto

teL Van Buren 0299
teL Boulevard 9699

Dr. A. L R0TH
RUSAS GYDYTOJAS Ir
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku, Vvrttkq
Vaiktj Ir visų chroniška litu*
Ofisas: S394 S; Halsted St.
Vai.: 10—11 ryto: 2—J po
piet, 7—8vak. Ned. 19-—12 d.
Res. 111» Independence Blv*.
Chicago.

—>>

Programoj

Korespondentas.

skaičius buvo tiki astuotft f lie•
tuviai, bet dabar narif1 turi
pei^iafidešimts. Nors iždeneJnažai pinigų > turi," bet" j} nėra
labai veikli.

GYDYTOJAS IH9* OHtM«IlGAS
4631 So. Aahlaud Ave.
TeL Y'ards »»4
TcL Yards 0t»4
OFISO VAL.:
8—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. v.
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki
1 vai. po pietų.
Z

DR. P. ŽILVITIS
Parkelė savo. ofisą > pa*< num.
3241 — 42 h«. Halstea btreet
Naujame Jociaus Rasti 2 lubų.
Priima Llganias uuo »«12 A. M.
ft^aVP. M.
TeL Boulevasdc7179)#
Rezidencijas TeL Fa9rJax 5574
w—

J| Rea. TeL Cicero 8«*a.
J
a
OflM> TeL Cicero 49 <

\ DR. J. SHIKGLMAN \
\\
1223 So. 42 Court
'
N. E . Cor. 49 Court Ir 1S Str.
t ant viršaua vaiatyayčioa.

IIIHHIIUIUHIIUIIH)

Vakarais, 812 W. 33rd St.
\Ą

Telefonas:

twwmiwi»Hffiii9Hii^fmmiiiii2:i
-

^

—

i
i

I

Atsargumas prašaHnB visus šiuos dalu
kus. Apsaugojant savo telefonu apsaugo
ji satf'pattomaviraay

i

A

••"•••

• • •

'

• • • • • »

- r

- - - ^ -

r

Ji P. WAfltHES

\

IIdmo<feas raportas apie tuos tetėfontrs'
ktarie<yraiuo«tiof order" d«»gunm yra iš
pw«eaaties^ neatsargaus vartoįmw>. T^Wio^
naskrisdatnasrnuoKieskloe g^^asidaažylii
a**ba.suėsti. Susisukęs -dratas-daro užima
ant. tos linijos. Slapias skmdurys uždėtas
ani. drato arba atdarais langas per< kuri
drėgnumas linų gali jums telefoną suga
dinti.

Yards 4991

LIBGTCVIS ADVOKATAS
R. 511-127 N. Dearbora
Tai. Dearbom 60V4
Vakarais: 10724 S. Wanasb Aro.
Rosetand
Tel Pullman 4S77

i

•=

T4L4 Central 1282

i

HABOLD O, MULKS
ADVOKATAS
Veda' bylas -visuose teismoo, ss. Egsamlnuoja
abstraktus.
Duoda pitarimus.
Rooais 1911' — 1*12
155 No. Clask St.
Obicago.
Kalbama L4etnvlškal.

i

VAU:

9 ryta l k l S v a k a r e

dalyvavo sekanti asmenys:
ILLINOIS BELL TELEPHONE
'T*fc Rkn<lotpht 4729):
Jurgis Kuzas, L. Vyčių 25 kp.
MIESTO IR: LIETUVIŲ
SLA K IS
i iit A. A;ADVOKATAS
pirmininkas; P. Daužvardis,
KOLONIJOS APŽVAL
Ofisas vidumtestyje
GA.
teisių studentas, Valparaiso,
IIIII i i i 1
i
•nonnT
A 8 8 O C I A T'I O N B L D G .
l t South La Saue Street
»." . i "
• .
* Imi.; kun. V. J. Vilkutaitis,
•
Room 1992
X,
—
SuvienytųVaktijų
vietinis; kun. Anketas Lin
J
Valandos:
9
i r t o iki i po platu
Reading, Pav — lietai.kada
850>Q(XM)0O į metus.
į U t W TsL HyM Paaki 9t99
kus, Chicago, III., Giedros re- girdėt balsas visuomenės ausy
; IV. — Įvesta nuolat įveikian vaklžia yra dabar vienatinė pa
dak. ir L. Vyčių Centro dva se- iš-šios, Readingo, lietuvi n
čios* agentūros* padėti karei sa«*yje vardžia, ktari moka » » • • • • • i
4223
TeL
sios vadas; klierikas M. F. kolonijos. Nereiškia tai, kad
viams. Per* jas* skirtav 17. mi- skolas, mažrna mokesčius ir
Daumantas, Detroit, Mieli., Gie ria lietuviai yra taip visai ap
Vbonų padauginti kareivių lf- išgyvena iš jos i&gą>. Išlaidų
diininkii Centro pirm.; klier.. mirė — nors ir neperdaugiauVasaros pradžioj čia tapo goaiaes ir« 4rl8- mirlionų atl^gi- šiais metais buvo •1,700,000,000' ' Kaipo lietnvys, lietuviams
dos patarnauju koferlaosla.
V. Danuušas, Chicago, III., Al- sia, bet; būna čia kai-kada sutverta skautų kuopa, susit Titmaras, lavinimams • pašauki inažiaw*ikaip' 1921; ir tuo pačių
M. YUfflKA
•
donija Abraitė, Grand Rapids, sioks-toks judėjimas. Mažas dedanti iš lietuvių katalikų me ir daktariškai pagelbai pa laiku daugia* surinkta ^13 mi1 i onų i negu buvo»manoma.
Aiieli.; Pet. Česnulis, Valparai- lietuvių skaičius čionai nepri vaikinų. Kuopos vadu buvo saulinio karo veteranams,
;
so, Ind., teisių studentas r leidžia prie didesnių veikimų. Juoaas Šaulys. Narių turėjo : V. — Paskirta*po 70 iniiio- ' Xl# — Civilių vaMininkų' 9f-»%ta»S9»9»ssu»aai>»as»9t<
i Valentine Dresmaklng
'(iiedrininkų Centro raštinin
Readingas yra nemažas an nemažai ir smarkiai veikė lai nų pen trefus metus pagerin skaičius- sumažintas nuo 691,College
kas.
2407 W. aiadison Street
tros klasės miestas, turintis ke visos vasaros. Bet matyt ti ; kaliams, fv
-> *
139 slakjkkia Suv.
paeiu
Vakarienė- tęsėsi apie 2 va- apie 110,0000 gyventojų. Jisai ji dabar taip sau stovi, nieko
^ Moko Siuvimo/ Patterati
VI. — Įvesta- nauja • muitų
rprmo, Dsslgning bimiui ir m
landi ir visi būva patenkinti. skaitosi kaipo trečiasis indus- neveikia. Yra.vilties,.kad tas sistema, ir įstaiga paskolų far* tracijų, iki 568^890*, imant 'mama. Vietos duodama: dykai.
[Diplomai. Mokslas
lensvala
feruodiio' 31»dJ 1921 m. Tai su- ^^okajlmala.
Po vakarienės vėl prasidėjo trijinės svarbos miestas visos prakilnus sumanymas neužil meriams.
Klesos dl— omli
Reikalaoktt
knygai
mažma*. išlaidų algoms 122,726"
įvairus žaidimai ir šokiai. 11 Pennsylvanijos valstijos. Ja go vėl bus atgaivintas.
• 1242
Tai smarkiai pakėlė žemdir
SARA PATEK,
valdininkams.
va L visi linksmai skirstėsi sil me, nei jo artimoj apieliakėj,
»aa«>k»»aaaaa;u>«a«aafaa<
Eitgatviedio Sunas. bius visoje šaryje.
M I . — Išlaidos 6 valdžios
nesiranda
anglių kasyklų.
sėtis.
:
VII.' — Washingt6no taikos
>%»*•
departamentuose
sumažinta
Dauguma
darbininkų
dirba
liugpjličio 28 d. pirmadieny,
f
Ir nusiginklavimo konferenci
Telefonas
Oana*
589»
200-milionais dokrių.Įvyko vakaras, kuris susidėjo!geležies dirbtuvėse, kiti audil
ja. Ji -padariusi pirmųjį žingfc*
XIII: — Atsižiūrėdamas į
iŠ dainų, vaidinimo ir prakal nyeiose ir tt. Miestas. yra nenį.prie pasaulinės taikos. Tai
pertankiai apgyventas ir yra
senų kareivių nuopelnus ir jų
14 punktų.
bų.
GensraJia Kontraktoriaa, stoty- j
atlikta
be
mažiausios
skriau
I
gana
ruimingas.
reikalus
kongiiesas
paskyrė
tojat ir senų namų tai lytoje*, j
Paskirtu laiku programos
i Čia paduodama 14 punktų, dos, ar kokio nors pažemini^
2338 S. Oakley Ave. ; 01
jiems mėnesines pensijas.
vedėjas J. Januška paskelbė
Liatūviai.
kuriuos įvykdė
prezidento mo šiai šaliaL
Arti 2* čia PUce.
XIW — Įvedimas teisingo
r
programos pradžių ir pasvei
\
LLI,
—
Sumažinta
išlaidos'
liapdiago
adniimistraeija,
kaip.
Lietuvių čia randasi apie keir protiago- immfgraoijos įsta • rkino atvykusius svečius dėle
= =
-i- a r
kariuomenei
nuo
794,000,000—
turiasdešimts šeimų ir tiek pa įą parodo senatorius iš Ohio
9
tymo.
gatus. Sudainavo duetas iš
1920 metų iki 256,000,000 —
vieniu, sudarant iš viso apie vakt., Fr, AViUte.
: Tarife įstatomų priėmė se
merginų choro pritaikintas de;923 m. Republikonai sumaži
Graborius ir Balsamuotojas
250 lietuvius. Dauguma iš jįj. Jis t a i p išsi reiškia:
natas beveik' visais ^ repufelikolegatų pasveikinimui ir šutaii
K. SYRBVIčIA
' Savo laiku buvo garsus 14 no valstybės skolų 3 bilijonais.
pareina iš buvusios Suvalkų
)ių. senatorių balsais. Priešais
Automobiliai visiems reikalams
>ytas V. Greičiaus. Sudamm>
prez. WilSort» punletų. Bet jie
IX> — Prezidento Hardingo
gubernijos.
W. 22-nd Str. 2140 W. 21 1
bmrotikr ti*)rs-republikonai se 2055
ta gerai. Sekė kalba vietinio
eL
Canal
6*42
Tel. Canal 011
Keadinge yra maža &V. Anta- buvo garsus teorijoje, o maži; išimBtingas~vadovwvimas Wa- natoriai. Pasitikima, kad kon
^
™?*-t V i . V B S S ! ! ! l ^ Uftuvi,, bažnytėlė. J i ) , „ V o | P ^ « ^ * ' pr^titoje. Dabar shingtono konferencijoje davė gresas praleis. Tokiu būdu bus
HiuaviiavflMttMiiiiaviiiil
kurs taipat sveikino 11 Gied ' perdirbta iš paprasto namo į pažiūrėkime 'į 14 praktiko: galimybės sumažinti laivyno*
Išleistas įstaaymas gana lank I
S.D. UCHAWICZ
liniukų Seimų ir nurodė'moks
katalikiška, bažnyčių ir tapo punktu^ įvykusių prie prez. išlakias nuo- 823,000,000-- stus.,
S
UETimS
GRABOBT9JB
lo svarbų. Toliaus sekė kalba
Patarnauja laidotuvėse- kaepi"L920 m, iki 413,000,000 — 1922.
pašventinta gegužio 30, 1915Hardingo.
Ralkale ntaldSu
klier. Miko F. Daumanto, GieTokisr-didžiumos
žmonių
at
metuose. Nuo 1913 metų čia
I. — Įvesta naujo budžeto ir iki 294,000,000 — 1923 m.
driuinkų CVntro pirmininko,
stovų priimtas įstatymas bus
klebonauja gerb. kun. Albinas sistema.pasemta ant bizniškųlTaigį sumažiaimas išlaidų ka.lis plačiai nurodė Giedrininir visuomenės pagirtas.
Kaminskas.
pamatų, ko da. nebuvę šios I iuomenai ir laivynai.nuot 763,
kii organizacijos darbuotę ir
Gen. »BubHcity Service.
respublikos istorijoje.
milk>aųr— 1922-nL iki 550 nu>
Draugijos.
k$ ji gali nuveikti ateity.
Dr.A.J.TAtfANEMCZIUS
II. — Padarymas sųtaikos J ion. 1923 nuduoda -sutaupyiuo
f
Vaidino perstatymui * NastuI R CHIRURGAS
fruet1 jau sukako dvide- s u Vo-kietija, užbaigė politiką, 213 mil. dolerių. į metus.- Tai Busės moterys turi vardų- I GYDYTOJAS
,,
10321 So. Michlgan Ave.
tę ? 2 aktų, 3 atidengimų dra smits penki metai kai čia gy
VAI^AJCDOS: 8—10 ryto 1—8 po
kuri muš labiau tolino nuo lodo, kaip. yra- naudingi ša vaipo. gudrios pplitikierės ii>
piet ir 7—9 vakare.
mų. Išėjo gerai. Dalyvavo se vuoja grr. Antano parapijinė
Tel. Pullman 3213. Chicago, Rl.
piplomatėš.
ramybės, negu nuo karo.
liai
administravimo
budai
kanti vaidylos: Brauk ienas draugija. Iš pradžios jos narni
2ta
III.
Sumažinimas taksų .vartodami pjpea.-Hardinep.
.'.n-į'i „miir, i m .&%. aspajaji =
i»lėj — Pranė Sakalauskiutė,
n
— — — — i — — — ^ — i — — — — »
Nastutė — Mar. Vaizbuniutė,
Petras — J„ Šeštokas, Rasti-,
ninkas — Ant. Jakštaitis, vir^
LINIJA
šaitis — Pet. Jaeka, Jonas —
TIKSI
Juoz. Verseckas.
Toliaus,
merginų
due
VAiTUOKIT
tas padainavo. Dainos var
TEESRJ KELIU
do neatmenu.- Kalbėjo teisių!
raitoojant J Pinam
iW,.l
Lenku
juostą (karldoriu)
moksleivis Pet. Daužvardis.
Visk Trečia Klesa Padalinta I Kambarius
Aa* 2-jQ, A ^ t S , . e - i i « l r ^ n i g A ^ r a T
Kalba buvo apie spaudos
POLOMA
Kugs- 2»
PbMRL QtBEW
svarbų, kaip lietuvių tautos-žy
S. S. LJSTOMLAA
Spalio 4
mesni žmonės vedė tautos at-?
HAAlBTJRt?A $103.50 — PfMAVA t t O S M
gimimą-su spaudos pagelba.
BdSaflBk. te. LLEJ209U S1O2J0O.
Musų jn»utuvė--viei» i i didžiausių Ohicafojs
'beletOaivakor.
ir žimų kreipk prie saro
Programų užbaigė maišytas
Parduodame ui toHuanii^ "ktiną, kar iiter taip negtoiL
Mašinėlių Uifinms drukaoti ir ofiso darbams y n * t a j t f «
choras sudainuodamas: "Už«
lios madoev LyOaikony riiekius laiarodfiu^feodus,ftliubimigk, užmigk saldžiai" ir Lie
nias ir deiinantiniua; gramafonua 1mtnvl9%a9a Tekardaja i i
1
• .,' '
=
tuvos himnų. Programų išpildė
koncertinių gerianaių; amonšką rT«aiakų ir prnsiftų 1fdirPAMATYK ' W m N T " NEPAPRASTA &m
byičių. Balalaikų, gitarų ir amaikų, kokių tik reikia. D*f*
L. Vyčių 25 kuopa ir Giedri*
^Keturių c y l i ^ r ų , $89^, Sedan $1,366. F. O- B. Fact.
bame viaokiM-t3akto>dJC2^
laikrodiioa.4r
ninkai.
m\ą^
c y m d « ų , » ^ 6 0 . 8edaa.$2 400. R O.' Bt Fact.
M M *

PLUM6ING

POLITIKOS ŽINELĖS,

JOHN G. MEZLAISK1S

—r%mm—
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DR. MAURICE KAUN

Telefoaaa.yra tai ojawir deHkktniai sav
statyta*, instrumentas. Patarnavimo rųšies
priguli nao atsar^aias jo vartojimo. Taipat
kaip tavo laikfodis^ar a*i£omolnlius, juo «u
didesnių, atsargumu jį vartosi juo geres
nius rezurliatus tuiėsi.

i

Susmukimus ji laika- kas
mėnuo. Prie Kat. Federacijas
ji dar neprisidėjo, bet yra >vilt
ties, kad ji-nutars prisidėti
ateinančiame- metiaiaine susi
rinkime. Jos dabartinė valdy*
fm susideda iš sekančių as.inenų; 3?. Šlapikas, pirm.; J.
Skučas, rast.; A. Jakučionis,
ižd.
. Čia gyvuoja ir S. L. B. iįt
A; 49-jį kuopa. Pagal lietuvių
skaičiaus šiog. kolonijoj tos
kuopos narių skaičius turėtij
buti penkis kartus didesnis.
Kuopps raštininku yra J. Pautienius
Per maždaug, keturias me
tus čia gyvavo Tautos Fondo
Skyrius. Ant galo žmonėms
"pasirodė", kad karei užsibai
gus jis toliaufl nereikaringas
ir tapo likviduotas — panai*
kintas.

Eantnar*. &so
Talafanaa: CMUtsal I f 199
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Didžiausia LJetovišfca Krairtmič Cffjcsrpj

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAEO'

y

t

Trečiadienio vakare, rugp.
o() d. Giedrininkų 23 kuopa
surengė vakųrienę pagerbimui
'delegatų. Vakarienėj dalysavo

Steponas P:

Kazlawski

4632 Soi ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL
Telei*«as.% DiV)V£R, 7309 Į

r

tVieii piitkstant pamatyk DUBANT

WE&TOa^M6T0iPSAijEB
5215* W. 22jid Str. aati 53-oios g a t
Tet; Cicero 8119
I^rdayėjas^daKARvffiAlaTfę Į M a t S * 4**** CStoero

*•

'JTA+A

+,+*#faKv.tJ&Jt#*ą

^wžwi^i?ifi#j - ' "»*.;**".« v*^--'-OTU
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aimmi

iirsnii
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iisin

>MZIN
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ICHICAGOJE

'

3 apleidus parapiją vakacijoms,

"i *

•{"

£

s&š

»g&n

wfc¥

<M.

tfto

£#tvirtadi(M^s, Rįgi. 14 1922
C^/^f^^/P^^i

užėmė jo vietą ir pasekmingai
darbavosi beveik tris mėne
sius, įvertiname jo darbus ir
^llll^lllllL^l!^M^^l||||[^|||||||UlllL•JHlHtllllk^M^lHlMllL•JlltlUllllllL•Jl^l^
pašvęstą laiką. Sugrįžus kle
GELEŽINKELIEČIAI PRI J " VACEK KALĖJIME.
bonui kun. B. Urba ir vėl mo
fiMĖ TAIKOS (PLANUS.
kytojauja Quigley PreperatoKaip jau buvo
pranešta, ry mokykloje.
Streikuojanem gele|inkelie- pirm trijų meta pabėgęs iš JoNemažiau pasidarbavo. ir
eiu imijos Chieagos konferen liet kalėjirfto savo tėvo užmu draugijos. Stebėtina, kad be
Rengiamas
cijoje vakar ant galo nubalsa šėjas, Joseph Vacek, išnaiijo senų, ilgai gyvuojančių drau
vo pripažinti taikos planus. ' paimtas kalėjimam
gijų, prie bązaro prisideda ir
Taikai planus pagamino Bal
naujai susiorganizavus jaunų
timore & Ohio
geležinkelio
Chieagoje pavogta 10 auto mergaičių draugija. Tai gerb.
prezidentas
Daniel Willard mobilių paroje rngs. 12—13. kun. B. Urbos nuopelnas. Joje
bendrai su streikuojančių ge
daug darbo ir triūso padėjo
ležinkeliečių prezid. Jewell. KATALIKŲ SPAUDOS DR panelės: B. Barisaitė, O. Dau
Sulig tų planų, geležinkelių
JOS DIDELIS VAKARAS. girdaitė, Šmitaitė ir kitos.
Moterų 4-ta kuopa iš North Sidės vaidins keturių veiksfnų komediją — VAGIS. Sian vėikalan įeina ir žydas.
bendrovės atskiriai kiekviena
Tai jau juokų bus iki soties. Beto, dainuos Įžymiausios solistes p-lė M. L. Gurinskaitė ir Elena Pečiukaitė iš Rose
Tikimasi kad bazaras ne7
taikosi su savo darbininkais.
West Side: — Sekmadieny, mažai pelno atneš.
lando. Bus piano skambinimo, monologu ir kitų margumynų. Dainuos Moterų Są-gos 55-tos kp: eboras. Kalbės kun.
Streikuojančių darbininkų rugsėjo (Sept.) 17 d. įvyks L.
V. Kulikauskas ir kiti įžymus kalbėtojai. Taigi programa Dus viena is gražiausių ir įdomiausių.
Alfa..
vadų konferencija Chleagoje R. K. Spaudos Draugijos Me
Visus širdingai kviečia
KATALIKŲ SPAUDOS DR JOS 14 KUOPA.
^<>kė kelias dienas ir buvo triu tinis Seimas, 2 vai. po pietį
P. S. Tą dieną 2 vai. po pietų bus Katalikų Spaudos Dr-jos Seimas Aušros Vartų par syet. 2323 W. 23-rd Plaee.
BRIGHTON
PARKE.
kžminga. Visgi nubalsuota tai Aušros Vartų par .svet- Tą
rv|WVĮ^*|*'
r*į&
V|W
*h*
r^o
kintis Tas balsavimas paliečia dieną 7 vai. vakare bus labai
Brig-htan Parko lietuviai pa
GO geležinkeliečių bendrovių. graži ir turtinga programa.
nytinėj svetainėj. Prakalbos 1 sakyta, nei vienas kreditorius IŠVAŽIUOJA MOKYTIS.
Tai ne visos l>endrovės. Pra Moterų Są-gos 4-ta kuopa iš sirengė pastatyti del seserų na
1 nn. . . t m x s . S
bei prelekcijos bus garsinamos negalės atgauti iš TEarringtono
nešta, kad kitos nenori nei Xorth Sidės vaidins didelį vei mus, kurie yra labai reikalin
laikraščiuose, todėl tėmykite. nei kiek savo sukištų centų. Ant. Rakauskas pasitraukė iš
gi.
klausyti apie taiką.
1900 So. Halsted Str.
kalą "VAGIS". Šis veikalas
Reikalinga turėti kvitos. Se t* Draugo" redakcijos, tikslu
Parapijonai- nutarė sudėti
Tel. Canal 2118
Čia taipat tveriasi draugija
yra vienas iš gražiausių veika
kančių asmenų kvitos rasta išvažiuoti aukščiau mokvtis.
reikalingą
sumą
pinigu.
TEISĖJAS PRIPAŽĮSTA
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare.
LitJiuanian Building Loan Aslų. Jame įeina ir žydas. Jis
Rep.
pas minėtą šmugelninkų sėb
Kai-kurie
nutarimą
jau
iš
Gyvenimas:
—4193 Archer Avc.
STREIKININKŲ BLOGUS komedijų pridarys tiek, kad
sociation. Čarteris jau išim
Tel. Lafayette 0098
pildė, nes žino kol nebus su
rą: S. Kunza, T. Valatka, \V.
DARBUS.
tas
ir
tuojaus
pradės
šėrus
4š juoko reikės ir sirgti. Bo rinktu užtektinai pinigų, tol
PRANEŠIMAS.
Norvaišas, A. Šinkūnas, G.
pardavinėtu
Turėtų
kiekvie
to bus įžymių kalbėtojų. fCal- nebus galima pradėti darbą.
Bukantis, K. J. Paulauskus,
Dėlto stovi vyriausybės pusėj.
nas lietuvis, kuris tki išgali,
ee$*$«»$$$*:-:?$^$53^$$<-:
bės kun. V«* Kulikauskas ir
Tuo darbu nemažai rūpina
CICERO, ILL. — Giedrininku
Margaret Adams, S. Bagačili
kiti. Bus pagarsėjusių solisčių: si gerb. kun. J. Šaulinskas- pirkti šėrus. Lenkai turi pa nas, A. Bakšiunaitė, S. Juske- 1G kuopa laikys susirinkimą ket- *
Kovoje del "injunctiaiio,"
p-lės M. L. Gnrinskaitė ir Ale Jis eina per stubas rinkdamas našią organizaciją, prie kurios vičia, A. Barysas, K. G. Šal virtadieno vakarą, rugsėjo 14, Šv. FetkAiė BATO ofisą p o no merdi y
atkreipiamo prieš streikuojan
na Pečinkaitė iš Roselando. aukų tam tikslui. Ir, kaip gir ir lietuvių daug priklauso. Bet čius, A. Valaitis, K. Lescaniec, Antano parapijos mokykloje, 8 47M SO. ASIILAJfD AVENUK
čius geležinkeliečius, teisėjas
SPECIJALISTAS
Pianu skambins p-lė A. Pečiu- dėt, visi, kurie įvertina sese dabar jie visi ketina persikel P. Tvineki, J. Klimas, S. Kis skyriaus kambaryje, 7:30 vai. Vi
\Vilkerson vakar atviriame tei
Diiovų, Motera Ir Vjrų Ugų
kaitė, ji šįmet baigė muzikos rų naudingumą, kurios yra ti prie • lietuvių suorganizuo ti n, S. Unickis, GL Butkus, J. si nariai kviečiami pribūti laiku,
sme paskelbė savo pareiškimą,
YnL: ryt* nuo l t — 1 2 ; no» t—6
mokytojų kursą. Dainuos Mo pasišventusios del žmonijos ir tos draugijos.
Šalčius, K. A. Rasmavičia, G. nes atėjus 7:30 valandai, susirin po pietų; nuo 7—8: l t vakare.
kuomet geležinkeliečių advo
NedėMomia; l t Ik} 1.
Rep.
terų Są-gos 55 kuopa. Bus ei mūsų tautos labo aukoja sulyg
Noreika,
A.
Knetkauskis,
P.
kimas
tuojaus
bus
atidarytas.
katas nuolat vanojo išduota
Telefoną* Drevei 1880]
lių, monologų ir kitokių pa išgalės.
?•
,v
Maciejunas
ir
B.
Puškevičia,
Gerb.
kun.
A.
Linkus
turės
daug
K*$f>«3SS®«*«*S$$*»
injunctiona."
HARRINGTONO NUSKRAU
margini mų. Programa prasidės
Visi šie asmenys, norintieji tfvarbių dalykų pranešti iš ką tik
Teisėjas savo pareiškime lygiai 7 vaL vakare. Kurie no
STIEMS KREDITORIAMS.
atgauti iš Harringtono kiek jvykusio Giedrininku Seimo. J.
Čia visos draugijos subruz
pažymėjo, jog jis stovi už ge- rite pamatyti visą programą,
nors pinigų, tai galėsite pa Čepulis taipgi prižadėjo pranešti
neralio prokuroro Daugherty tai malonėkite ateiti paskelb- do rengtis prie Nek. Pr. P. Šv,
Advokato E. D. Wliite pasi daryti turėdami kvitas, kreip
parap.
bazaro,
kuris
prasidės
ką nors naujo.
reikalavimą, kad "injunetion" tame laike.
Ofisą* Dr. G. M. «Jlaser pe«
darbavimu tapo sučiuptas vie kitės pas K. Jamontą, 2513 So.
23
rūgs.
L.
Vyčių
36
kuopa
Po
susirinkimo,
kuris
tęsis
tik
reina
j rankas Dr. Chas. Segal,
butų vykinamas.
Xes genenas Harringtono agentas (šiuo Halstod Sa., nuo 10 vai. ryto
Žento ir partnerio. Visi senieje
visu smarkumu rengiasi, kad
vieną valandį, kun. A. Linkus
pažįstami ir draugrai aplaikys
ralis prokuroras teisman pri
Visi dabar tik kalba ir ste- ir šįmet subvtinus visas drau- syk dar ne "socialistų" dien iki 8 vai. vakare.
apžiūrėjimą
ir gydymą kaip ir
duos pamokas iš lietuvių kalbos,
statė keliolika tūkstančių "af- bisi iš įvykusios vyrų ir vai
nuo paties Dr. O. M. Olaser.
raščio bosas) tūlas Peter Yan
K.
Jamontas.
gijas.
Bet
kitos
draugijos
ža
gramatikos
ir
tt.
Valdyba.
J'idavitn," kuriais kaltinami kinų vakarienės, kad vyrai
S149 Ko. Biorgan Street
kant (Jankaitis), pas kurį ra
Ofiso
Valandos; Nuo l t ryte
streikininkai
svjkalbiavime galėjo tokį "triksą" padary da neapsileisti.
iki S po pietų, nuo S iki 7 vak.
sta daugelio kreditorių kvitų,
Nemažai daiktų rinkikįų pa
Ned. nuo 10 iki f po pietų.
prieš tarpvalstijinę komuni- ti. Kad net moterys pačios
kurios nebuvo
sugrąžintos
Telefonas Yards 687
sirengė
aplankyti
Brigliton
kuote, prieš
geležinkelius ir sako, kad vyrai jąsias suby
jicius,. Be kvitų, kai jau buvo
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS:
Parko
biznierius*
P-lė
J«
Steprieš tuos darbininkus, kurie
tinę. Girdėjau, buk dabar mo ponkaįtė tame darbe yra pir
ez
Kaupas Kazimieras
užima streikininkų vietas.
Tel. lioulcvartl 2160
PRANEŠIMAS
CHICAOO
terys organizuojasi irgi rengti mutinė.
Juozapaitis
Mykolos
(Xew
Canaan,
Conn.)
Iš įduotoj teismui "affidaHEIGHTS LIETUVIAMS:
DR. A. J. KARALIUS
P. B.
,>
Sinkevičius
Jonas
(West
Pullman,
111.)
vakariene.
Josios
sako,
dabar
vitų paaiškėjo, kad streiki
Lietuvis Gydytojas
Publikos stenosraflstas; specialis
Jereckas
Karolis
tas laišku rašyme, lietuviškai, angrliS3303 South Morgan Street
ninkai savo grūmojimus dir surengsiančios tokią vakarie
kai, lenkiškai. Su reikalų kreipkitės
POLITINIS KLIUBAS.
CbJcago, UI.
Pustila Pranas (Ne\v Canaan, Conn.)
pas manė.
'
bantiems skleidžia net aeropla nę, kokios rilar AVestsaidė nėSKOLINIMO B-Vt.
PETRAS J. D A P K r S ,
Staponkaitė Jadviga
nai.
Nusamdyti aeroplanai ra mačiusi.
1S27 Shlelds A ve.
Chlcago. Heiglits
Kiela E.
IU.
skraido ant geležinkelių į stai
Vyturėlis.
North Side. — Pereitame sa
Jurevičius Stanislovas (Melroso Park, 111.)
b i ir išmėto lapelius su gruvo mėnesiniame susirinkime
Budus C.
PAIE&KAU Uršulės Juzamojimais.
DIEVO APVEIZDOS PARA Lietuvių Politinis Kliubas nu
taites h* jos brolio Antano.
Karvelis Dominikas
3107 So. Morgan Street
Tie patys streikininkai siun
PIJOS ŽINELĖS.
tarė laikyti du susirinkimu Meldžiu atsišaukti šio antrašu
Dolph Zofija (Lima, Ohio)
CHICAOO, rLLINOlS
tinėja grūmojimus ir S. Vals
Telefonas
Yards 6032
kas mėnuo. Vienas bus papras
Malekauskis Pranciškus
PET. JECKAUSKIEN&
tijų maršalams ir jų asisten
Valandos
—
8
iki 11 Iš ryto
Bazaras.
tas mėnesinis mitingas, o an 1528 So. 50-th Ct. Cicero, IU.
Šakys
Petras
po pietų 5 iki 8 rak. Nedėliomis
tams, kurie prižiūri tvarkos.
ofisas uždarytas.
Mūsų didelis bazaras eina tras bus viešas, panašus pra
Breivė Kastantas
Toliaus jie užpuldinėja dir
pasekmingai. Kas 'sekmadieni kalboms prelekcijoms,kurios ri
Reiponas Jucgis (Port Washington, Wis.)
REIKALINGAS Vargonin
bančius geležinkelių įstaigose.
ir ketvirtadienį, svetainė ir šis daugiausia su politika. Tas kas lietuviu parapijoj Gary,
Tribikis Aleks. (Springfield, 111.)
Teisėjas
AVilkerson sakė,
/
^Telefonas Boolerard t i l t
kiemas esti prigrūsti žmonių. yra geru daiktu — duos pro Ind. Rašykite
Silaitė Veronika
J
kad "injunetion' neliečia darParapijonai irgi neskupėja gos kaip kliubiečiams, taip ir Kim. J. S. MAKTIŠIUNUI
Jusevičius Juozas (Rockford, III)
bininkų organizacijos ir nėra
A. Masalskis
praleisti dolerį, kitą parap. aplamai North Sidės lietu- 1390 W. 15-th Ave. Gary, Ind.
Čilinskas Juozapas
tikslo organizacijas griauti,
Oratoriui
viaKis plačiau susipažinti su
naudai.
Žvaginaitė Barbora
Patarnauju' lai
neturi nieko bendra su streiku,
\
dotarėae.
TM
Serpitis
Pranciškus
(Westville,
III.)
Didelę padėką reikia išreik šios šalies politika. Nes būti
REIKALINGOS 50 mergi
geležinkeliečiams streiko ne
turaaa,
krikš
Čiginskis Pranas (Sheboygan, Wis.)
šti gerb. mokytojui kun. B. \V. piliečiu ir balsuoti, o nežinoti nų prie lengvaus fabriko dar
tynose Ir kitao
varžo,- bet veikia prieš piktus
M
reikaJaoss
arba visai mažai žinoti, apie bo, nuo štukio gera mokestis.
* Dorin A.
Kainos
pnciiuitreikininkų pasielgimus.
AMERICAN INSULATED
mea>
politinę mašineriją^ tai taip,
Petrulis Kastantas
VVIRE & CABLE CO.
Matyt, "injunetion" bus pa
Aubum Ave. Ohioago.
kaip būti batsiuviu, o nežinoti
Juknienė Agota
954 W. 21 Street
liktas neapribuotam laikui.
kaip siūti čebatus. v
Jasilionis Dominikas
REIKALINGI VYRAI
Kadangi šitas kliubas yra
Stonaitis Pranciškus (Cicero, 111.)
PRAGAIŠO SU PINIGAIS.
ST. ŽALANDAUSKAS
prie vaisių. Kreipkitės kasdieną 3
fonas Tania 11M
Jarmolavičius A.
Mirė rugsėjo 12 d., 3:10 po bepartyvis, tai / ir prakalbos vai. iftryto išskyrus sekmadienyj.
STANLEY P.
bei prelekcijos bus bespalvės. GRAHAM & MORTON LINE
pietų, Washington Park ligo
Šlajus Juozas
Letchin & Co., firma, ties
ninėje. Gimęs Kražių parap.,
MAŽEIKA
Daleiskime, vienose prakalbose Wabash Ave. & So. Water St.
Bečalaitė Kotrina
Michigan ave., aną dieną sa
lapkričio 14, 1886, Amerikoj
GRABORfTJS ER;
gal bus duota progos repubIgnatavičius Motiejus
išgyveno
10
metų.
Velionis
Chicago,
111.
vo klerką Maurice B. Pincus,
likonams išsigirti, antrose, de
nevedės paliko nuliūdime bro
Kripes Pranas (Springfield, .Ohio)
Toriu antr-M*-;
19 metų amžiaus, pasiuntė į
liūs: Juozapą, Steponą ir Jo mokratams, trečiose, socialisbllins
Tįsoki ems
Radzvila Jonas (Milwaukee, Wis.)
REIKALINGI karų taisyto
relkalaroa
Kaina
vieną banką su $6,255.00 pini
ną, seseris: Stanislavą ir Mi
jai
prie
medinių
freight-karių,
prieinamos.
tams,
o
ketvirtose,
apie
abelna
Nakvosas Jurgis
kaliną ir švogerį Feliksą Ju
gais ir čekiais.
darbas
pastovus
ir
nuo
štukio.
cevičių.
politiką etc.
Fabijonavičius Stanislovas
3310 Aubum
Pineus
išėjo ir pragaišo.
Atsišaukite
Lietuvoje 4 brolius ir 2 se
Beje, Teikia pažymėti, kad
Kruševičienė Marijona
Ave. Ohicago.
seris.
STREETS CO.
Pranešta policijai.
šis kliubas auga nariais gana
Žižminskaitė Agota (Racine, Wis.)
Laidotuvės įvyks subatoje,
W.
48-th
So.
Morgan
Strs,
rūgs. 16 d. iš namų 4422 So.
sparčiai, nors jis yra da jaunu
Misiūnas Povilas (Gary, Indi)
PABAIOTI TARDYMAI.
Honore Str. i Šv. Kryžiaus
tis. Mat, esant bepartyviu,
Dvarionienė Barbora
bažnyčią, 9 vai. ryte, o iš ten
REIKALINGAS duonkepis
visokių partijų žmonės rašosi.
SKAITYKITE IR PLATINKI"
į Šv. Kazimiero kapines.
Pranešta, kad federalio disantra
ranka
kad
galėtų
dirb
DRAUGO
PINIGŲ.
SIUNTIMO
SKYRIUS
Nuoširdžiai kviečiame ginu
KITĘ "DRAUGĄ"
trikto prokuroro ofise, ChicaPaprastai mėnesiniai mitin ti viską po biski. Atsišaukite
nes ir pažįstamus dalyvauti
2334 So. Oakley Ave.
TeL Roosevelt 7791
goje,. pabaigti tardymai. Neži
gai įvyksta kas pirmą pirma
"DRAUGĄ
laidotuvėse.
10754 Perry Ave.
yulrode,
Giminės,
Atdaras kasdiena, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. ' ^ o ^ o ^ o ^ ^ o ^ o ^ o ^ o . o *
nia, kokios bus pasekmės.
dienį kiekvieno mėnesio, bažPullman 5824

VAGIS! VAGIS!
ŠAUNUS VAKARAS

L. R. K. S p a u d o s D r a u g i j o s 14-tos kuopos,

Nedėlioję, Rugsėjo-Sept. 17 d. 7 vai. vak.

^MŠiM^-

DR. A. L YUŠKA

OR. CHARLES SEGAL

i

PRANEŠIMAS.

*
!

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

:

Dr. M. Stupnicki

1

A.

t A.
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