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lėšų pataisyti šalygatvio. Už ri lygias teises ir privilegi[ass-mitingas.
Dardanelių kluisimas.
Graikijos naujoji valdžia,, ku kijos. Bet tuomet neišvengtimilicijos parėdymą apie šaly- jas kaip anglų kolegija Ro
rionai pradėjo metinį suva- rios priešaky vis dar stovi re nas turkų karas su Anglija..
Kernai paša savo sąlygomis NUŽUDYTAS GELEŽINKE gatvių taisymą, prieglaudos moje.
žiavimą Nacionalė Katalikų voliucionierių
Pramatomi dideli atsitiki visai nepaliečia neutralės zo
komitetas, su
LIO KASININKAS.
vedėja p. Vileišienė buvo pa
Vyro Taryba. Vakar tad įvy paskuba mobilizuoja kariuo mai Trakijos klausime. Kuo- nos ir Dardanelių klausimo,
sodinta kalėjfman, ir tik var
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ko
mass-mitingas, kuriame menę ir siunčia 'Trakijon.
Blue
Islande
nužudytas gais, negalais jai pavyko lai
mot graikai nepasiduos, kils 0 juk tas ypač anglams yra
kalbėjo Clevelando vyskupas
Turint oBaJtimore and Ohio geležinke kinai išsivaduoti.
Nutarta, jog pastarųjų ke kraujo praliejimas.
svarbus dalykas.
CHICAGO. — Šiandie praSchrembs ir Detroito vysku turių metų klasių kareiviu už
prieglaudos
sunkias matomas gražus oras; šilta.
Anglai nori,
idant vietoje lio kasininkas Emil Flassig. meny
pas Gallagher.
sąlygas, • Vii.
teks apginti Trakija ne vien NENORI BUT IPREMIERU. šiandieninės neutralės zonos J o lavoną rado vienas Ūkinin materialines
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Divorsai, gimdymų k o n t r o - { n u o t u r k u ? b o t i r m l 0 F a n t a r niaus
žydų
visuomenė
nuspre
kas
duobėje
įverstą
arti
RoDardanelių šone butų įsteigta
lė ir nuo Dievo atsitraukimo vės valstybių kariuomenės^
LONDONAS, spal. 4. — Į nauja zona su nauja linija.
ndė jai padėti. Rugp. 18 d., P I N I G Ų K U R S A S .
dinš, 111.
sistema švietime, tai svarbiau
žydų
dienraščio
"Unzer
Pašaukta tarnybon ir jau Graikijos premierus pakvies- jTon naujon šonon turėtų inSvetimų šalių pinigų vertė,
sieji taktai, kurie veda naciją lavinama 1923 metų kla^ė. Re- tas Zaimis atsisakė užimti tą eiti aglų užimta Chanako tvir SURINKTA A P I E 30,000
F r e i d " redakcija įdėjo atsi
pragaištin, nurodė vyskupas voliucionierių komitetas pasi- vietą.
šaukimą į gyventojus žydus. mainant nemažiau 25,000 doL
Teisinasi silpna svei tuma ir kitos strateginės vie
DOLIERIŲ.
Schwertner iš AVichita, saky
kata.
Gyventojai žydai labai karš spalio' 3 d., buvo tokia pagal
tos. Mudanijos konferencijoj
Merchants Loan & Trust Co.
damas pamokslą.
anglai pakels tą klausimą pir Praeita pirmadienį Chicago tai atsiliepė į atsišaukimą.
Namai, bažnyčia ir mokykla mokyklose Dievas nežinomas.
CHOLERA TOKYO.
je įvyko " t a g day , T Šv. Ro Bet to dar maža, reikalinga,
Anglijos sterl. svarui 4.47
miausia.
'"
tai trys stipriausi civilizaci Rezultate apie 50 nuoš. gy
žančiaus Kolegijos, River Fo-jkad lietuvių visuomene, tiek
Prancijos 100 frankų 7.82
Turkai
pragudrėję.
TOKYO, Japonija, spal. 4.
jos ramsčiai.
Divorsai ir ventojų nefšpažįsta religijos.
ręst, naudai. Aukų rinkimui I Lietuvoj, tiek Amerikoj teik- Italijos 100 lirų
4.39
gimdymų
kontrolė griauna Pontifikales Aukštąsias Mi — Čįia aną dieną netikėtai ki
Kuomet Kernai paša paduo- vadovavo Dominikonės Sese-[tų pagelbą tai įstaigai, kuri
Vokietįjos 100 mark. .05^4
Kele da Trakijos sąlygas, tai jis; rys.
namus ir mokyklą.
Dviejų šias celebravo Arkivyskupas lo choleros epidemija.
Surinkta suvirs 30,000 yra dideliu kultūriniu faktoLietuvos 100 auksinų .05^4
gyvenimo laikui Curley.
tas žmonių susirgo.
gentkarčių
visai ignoruoja.neutralę zoną dolerių.
riu lietuvių gyvenime.
Lenkų 100 markių
.01
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PASITRAUKIA
NEUTRALES ZONOS

TURKU SĄLYGOS NEPRI
IMTINOS.

Žinios iš Lietuvos

Sugabena Kariuomenę Rumunijos Pasienin
RUSIJON GRAŽINTAS PRIVERSTINAS
KAREIVIAVIMAS,
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puikių bulvarų, gražių apyliir- mo.
M t H f # l l l 0 n l V | ] i k a i s t l £ ė fcėj 0 įšvieno eiti su stiprią krikščionybės dvasią
kių, kad tam automobiliui ChiLIETUVIŲ KAT
Tokiu būdu buvo ištirtas L R r H f U O
darbo žmonėmis. ' Jife apėjo I kari yra didžiausia Valstybei
DIENRAŠTIS
cagoje
butų
garbingiausia mūsų laisvamanių patriotiz
tarpimo sąlyga. Ši rolė tenka
vieta.
franeuzų katalikų apgailėtiną
66
mas. Prieš poirą metų jie buvo
91
jiems sulošti Lietuvos gyveni
klaidą.
Neabejojame, kad cUicagie- uolus Piliečių Sąjungos apaš
me,
panašiai kaip vokiečių
čiai ehkagiečius palaikys,- tik talai ir reikalavo nuolatinių
Eina kasdieną, išskyras nedėldienius.
Franouzų katalikai neteko
Centras vaidina ją savo tauPRENUMERATOS KAINA:
sukruskime visi Jonikiui ir mokesnių Lietuvos Valstybei,'
(Keletas istorinių minčių) įtekmės minioje, nes jie nemo
Metams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cb.oo
Benaiciui, o jeigu atsiras ir bet tai buvo dėlto, kad p. Vi
kėjo jos suprasti. Priežasties ; u *
Pusei Metų
$3.00
1920 metų pavasaris. Nera
Jonas Rmk.
naujam karžygiui, į pagelbą. leišis jiems buvo pavedęs tuos
turime ieškoti tik čia, o ne
Laimėjimas tikras.- Chicagie- mokesnius iš katalikų išrinkti, mi, įnervuota, karo ir dauge kame kitur. Aš kalba apie ro
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
filoz. stud.
lio
metų
laisvės
pasilgimu
iškas skaitosi nuo užsirašymo dienos
čiai, palaikykime savo vardą! ir žymią jų dalį sunaudoti
jalistus (karalininkus). Roja
ne nuo* Nadją Metų. Norint permai
minia
dMelin
*****
Prašome kontesto dalyvių pra čia pat Amerikoje. Dabar ka-1 ***#»»
listų nepasisekimas padarė ža
nyti adresą visada reikia prisiųsti
dtotal
- ^ ^ g s m a s žaidė vei- los ilgam laikui. I r nūnai žy
ir senas adresas. Pinigai geriausia
Tie trukumai bei nedatek- nešti savo laimėjimus, o mes da įstatymas palietė lygiai
siųsti išperkant krasoje ar exprese
noriai prisidėsime prie jūsų visus, kada visi mokesnius tu duose. I r tikėti kitam sunku mu. — Tokių pavyzdžių ga
liai
lengva
pasalinti.
Kasmet
"Money Order" arba įdedant pini
bebuvo. Asmens vertė iškilo
vis sparčiaus žengiame prie laimikio. Laiko d a r yra. Ne rės mokėti jau nebe vienos par
lima rasti ir daugiau.
gus į registruotą laišką.
aikštėn
rijos įstaigai, bet Lietuvos v a l l
- Kiekvienas balsą tu"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . tos tobulybės, gi mūsų visų/ snauskime!
Eina jaunavedžiai. Trupu
Kitaip išrodo vokiečiuose.
ri.
Kiekvienas,
ką
tai
reiškia.
2334 So. Oakley A ve., Chicago. viena mintis ir troškimas —'
stybei — dabar šalin įstaty
Prisiminkim kulturkampPo čiuką nesenai susikirto. Ji
J
u
k
sunku
iškarto
apsiprasti
T e l Roosevelt 7791
mai,
šalin
valdžia,
šalin
Sei
per organizacijas naujinti in
laiką tyli. Pagaliaus nelaikus. Tai 1871—1887 metai. y'^a
mas, nes kokia girdi, teisę jie ir tinkamai veikti, įpratus da
dividus, šeimvnas ir visuotineVokiečių katalikų bažnyčios Į kantriai: — " A š vyrų neken7
v
turėję uždėti amerikiečiams ryti tai kas iš aukšto tau įsa
nę Krishtje — galop suburs
GKYŽTA I PROTĄ.
koma. Viskas sukos apie vie priespaudos laikas. Sunku bu C1U
mokesnius.
visus Amerikos katalikus po
Jh-di: " A š irgi
ną tašką: kurti naujas gyve t o vokiečių katalikų bažnyčiai
Vėliau
betgi
jie
susigriebė,
Federacijos vėliava.
1
kovoti už savo savistovumą. O — "Kaip tai?"*
Licį>os 20 d. WaslLingtono
nimas!
km!
elgiasi,
kaip
tikri
maišti
VII.
Kitais metais
Federacijos Mivažiavusiems Paskolos sto
vis gi sugebėjo masėse stip
— " N a g i aš veliju eiti su
Šitas įvykis yra jau praei
ninkai,
valstybės
priešinin
rinti savo dvasinę įtekinę. J? tavim VltiffisC, negu su dešimts
Berods svarbiausi Federaci Seimas įvyksta Clucagoje.
čių delegatams pirmą syki
kai;
suprato, kad kas nors, ties dalykas. Bet jį įvertinti
jos Seimo nutarimai aptarti.
buvo atpasakotas
Lietuvos Į ^
^
^
^
^ t i s u o m e t n a u d i n g a . Gyvenimo galėjo šimtus tūkstančių dar vyrų".
.Vidujinis draugijinio gyveni
Pilietybės Įstatymas, reikalau kaitinti. Kaip skęstantis šiau klaidos ir pasisekimai .mus bininkų organizuoti katalikų
Mošų vaikai.
mo stiprinimas, katalikiškos
bei
krikščionių
draugijose.
jantis išsiimti pasus -lietu
do,
taip tie "misusę patrio turėtų mokinti. Mūsų norima
— "Tamista, ponia, turbūt
spaudos- praplatinimas, A me
Valdžios rūpinimasis darbinin
viams, svetur gyvenantiems.
šis
—
tas
pasakyti
apie
Lietai" griebėsi minties, kad gal,
trikos lietuvių moksleiviu rė
kų reikalais rado centre (vo pati sugebi paveikslus piešti,
Tada buvo aiškiai pasakyta,
įtuvos
katalikų
veikimą,
pasa
girdi, visai nei nėra tokio.Jsmimas, laisvamanių kaukės akiečių katalikų x>ai*tiJa> pana nes apie dailę taip kalbi, kaip
JL. R. K. Susivienijimas A- kati pirmais metais, pasų iŠsi
kyt*
apie
Lietuvos
kataliku
tafymo, gal čia tik atstovyžinove/'.
r
tidengimas — pirmos eilės mer. nuo kovo mėnesio pas imant,
reikės
užsimokėti bės prasimanymas. Klausia . w l W m » paulinėje šviesoje ši į krikščionių demokratų)
Maxa M a r y t ė : " — O taip,
nemaža palankumo f r pagal
p r a k t i š k o s rezoliucijos. Siųs- 1 kelbė kontestą kuriame Susiv. $10.00, gi vėliau, pasą atnau
Laike
ruoš
i
mos
i
į
Steig.
savo sėbro P ; Norkaus iš Lie
bos. Katalikų bažnyčios įtek mama kas rytą savo skruosta pasveikinimai prezidentui nariai be daugelio dovanų ga jinant, kasmet reiks mokėti
tuvos. Tas nieko nežinąs apie' Seimą daugiausia parodė _ mi
mė, kuri masėms mokino au 'tus raudonai piešia"...
Hardingui, Šv. Tėvui, Bostono li pelnyti automobiliu. Tikrai po $5.00.
nios
reikalų
supratimo
krikš
tą įstatymą ir kai ims .vėl visi
toriteto
pagarbą,
klusnumą
ir
kardinolni, išneštos rezoliuci gera proga išlošti tų taip nau
Tečiau laisvamanių laikraš
Teisinga.
rėkti, kad tokio įstatymo nė čionys demokratai. J ų progra
*
sąžiningumą,
tiktai
pageidau
jos Vilniaus ir Klaipėdos klau dingų dovanų. Kontesto sąly čių korespondentai
paleido
ma visai atsakė žmonių reika
ra.
Viena ponia. — "Kokią
simais, Lietuvos Atstovo Ame gos labai lengvos. Už 25 nau tuojau pirmą melagyste, ka<L
lams ir laikui. Užtat savo pa jama valdžiai turėjo būti.
Bet JK> kiek laiko atsikvošė
Tamista man tarnaitę pripirrikai įsitikėjimo ir paramos jų narių, prirašymą gaunama neva buvę paskelbta jog kas
sisekimui jie patys nemaža Santykių gerėjimas" tarp val
rezoliucija, tvirtinant savo žo- 2,000 balsu. Ligi šiol daigiau metai reiksią mokėti po $10. ta.- Ne, sako, įstatymai, vis stebėjosi. Tiek pat, kai»p lilie- džios ir katalikų buvo mato šaif Sakei, kad* ji spilkutės
nepaims, o ji man visus sida
•džicii $1,000 į Aukso-Sidabro sia gavęs balsų Mykolas Ne- Tą melagystę pagavo ir socia dėlto yra, nes ir atstovybės i alioji Pažanga — savo visuo mas.
sekretorius Vinikas sako, kad
Fondą — tolimesnės reikšmės vulis, N<ew Britam, Conn. 6,- listų laikraščiai. Gi paskui,
Paskutiniais metais prieš brinius šaukštus išnešė".
tinu
bankrotu!
Juk
Pažangoj
yra, O jeigu jis yra, tai sun
Antroji ponia. — " B e t spil
rezoliucijos. Beje, pilietybės ir 030. Taigi jis bus prirašęs vir kada Informacijų Biuras pakarą vokiečiai buvo rimtai su
daugiausia
buvo
mūsų
šulų,
ku jo nepildyti. Neišpildysi—
registracijos klausimu išsitar šaus 75 narius. Reiškia auto kelbė, kiek Lietuvos valdžia
sirūpinę del gimimo skaičiaus kūtės juk nepaėmė f"
senų
kovotojų
už
Lietuvos
patsai save nuskriausi, nes ne
puolimo. Katalikų bažnyčia
ta, bet mums netenka apie mobilius keliauna į Nevulio
šventa ramybė.
ištikrųjų nutarė
mokesnio, teksi pilietybės ir teisių. To laisvę. Puikus visuomenės glė
puikių rezultatų pasiekė pa
tai rašyti, nes Federacijos Se "garadžių". Argi ^Sus-mo au
f ui i laikraščiai ėmė daryti kiu bud u po ilgo ir tuščio bi s. Bet lai visa nieko negel
— " K o , sveika Jonienė to
sėkmingoje
kovoje
prieš
vai
kretoriatas tų pareiga atliko. tomobilius negalėtu atvažiuopriekaištus, kokia girdi teisę trukšmavimo mūsų "laisvieji bėjo. Žmonės, kurie taip skais
kia nuliūdusi e s i . ' "
kų skaičiaus mažinime. Vai
Smulkesnės
organizatyvės Ii j Cliicagą? Labai lengvai. ! turėjęs Atstovas savo valiu
patriotai" .surado kad į s t a t y - ^ Vajonėse, bet naujos Lie— " T a i g i mat vyras bekų
prieauglio
puolimas
protes
bei technikinės rezoliucijos pa
Ligi šiol D. J. Bendorius sumažinti mokesnį nuo $10 iki nias yra ir kad jį reikės pil tttvos darbininkui nieko rea
dušninkas. Treti metai, kaip
tantų
liaudyje,
o
kibiausia
aiškės iš protokolo, kurio die mušu kaimynas
iš Chieago $5.00.
gyvenava, o jau man keturis
dyti. Tad kamgi ir triukšmas laus ar apčiuopom o neduodą.
nu iš dienos tikimės sulaukti. Ueights, Jonikis ir A. Benaitis
Po anos pirmos melagystės buvo kelti? (ii vis tam, kad Daugiau mąstanti, nerangus, prisišlėjusios prįe social-de- dantks išmušė."
Tenka -bent trumpai prisi iš Chicagos stojo į kontestą ėjo kitos; įstatymas buvęs, saatstovą išgraužus ir gavus be impulso — ugnies. Jie nm'ė- mokrątų, labai žymus, jeigu jį L — "Negerai. Manasis ge
minti afpie Federacijos Centro ir jau automobilius suka į ko, sudarytas p. Mastausko ir
naują, sau paklusnų tanią. Ne jo senus rūbus ant jaunų pe- sulyginti su vokiečių kataliku resnis. Jis pirmą metą man
.Va ldy bos susida ry 11 m.
mūsų miestą. Mes esame tik- kun. Kemėšio ir pasiūlytas ]>asisekė ir šį kart nabagė ėių užkarti. Bet tai pervėlu liaudies vaikų prieaugliu.
visus dantis iškrušo ir dabar
Visų lietuvių katalikų min- ii, kad jis gali ir turėtų tekti Lietuvos valdžiai kuri jį Ir liams. Išstatė tik save ant butą. Kas atsilieka, tas kartu
turiu šventą ramybę".
Taigi
šiame
atvejyje
vokie
j negali žengti. Tas šaly liekta.
lis, regis, yra sudaryti tokią chieagiečiams. J u k kiekvieno - priėmus. Buvo prasimanyta, juoko.
Nekantrus.
čių kataliku darbuotė liaudy
Tėvynės
garbingi
kovotojai
už
Feil. C-ro V-bą, kuri savo są- je Chicagos. kolonijoje Joni- kad bus konfiskuojami turtai
Fed. Sekr.
laisvę jos aušroje, saiilėš su ,}e mums tik sektinu pavyz
stalu butų mums tfukftfiausiit jkiui ir P>enaičiui hutą lengva visų tų kurie neužsiregistruos
Motina busiančiam žentui. «
autoritetu, kuri reprezentuotų gauti bent po 75 naujų narių, ir daug kitokių panašių nesą
laukę, toliau nebepajėgė jai džiu galėjo būti. Beabėjo juo — "Duodu savo dukterei
M E I L E YRA AKLA.
ir kairįjį — idealistų ir deši Skaitant
naujų takų tiesti...
tik
aštuonias monių. Tokiu būdu sukurstę
5,000 kraičio".
ir buvo naudojamasi.
nįjį — realistų sparną ir vi- Chicagos kolonijas susidarytų skaitytojus prieš įstatymą ir
— "Girdėjau; kad žadi ap
Krikščionys
demokratai.
Busiantis žentas. — " T a i
Lietuvos
krikš.
demokratai
dūrio — sintetikų grupę. Toks 120 naujų narių, reiškia apie prieš atstovybę, tie laikraščiai sivesti m Šlubikauskiutė. Juk "Reikia žinoti, kad juos rinki
permažai".
prisilaikydami
plačiosios
liau
Valdybos sąstatas butų tas 10,000 balsų gauta ir automo- ėmė skelbti ' obalsį nesiregis- jos viena koja trumpesnė".
muose į Lietuvos St. Seimą
Motina. — " K a i p as nu
musų organizacijų magnesas,: bilius chieagiečių. Nepasiduo- truoti ir dargi reikalauti at
— "Taipt, bet užtat antra dauguma katalikų palaikė. dies teisėtų troškimų, netik mirsiu, jos bus viskas". *
kurs pritrauktų prie savęs vi- kime. Juk mes turime tiek stovybės personalo pamainy- koja yrą ilgesnė..."
Oia gi gludi labai svarbus pa- saugos jos ekonominius reika- Žentas. "Kuomet tai bus?!".
sas be skirtumo kolonijas, pa
skatintų jas sukurti Federaci
jos skyrius, o platusis jų tin
klas nutiestų tuomet visą išei
viją. Šiandien kai-kurios ko
lonijos neprisiima Federacijos
drausmės, nors jos ir nuošir
džiai simpatizuoja jos idėjai
ir jų savotiškai remia, vistik
bendra akcija
galėtų daug
galingiaus pasireikšti esant
"tampresniems ryšiams.
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DANTIS BEMAPŠTANT,
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Sudiev Anvkščiams,

Kun.

P. Lapelis.

ATSILANKYMAS LIETUVON
IŠBUVUS 14 METU
AMERIKOJE,
KELIONĖS ĮSĮPUDŽIAI.
(Tęsinys)
Atlikę visus formalumus reikale Su v.
Valstijų vizos, taipgi reikale apleidimo
Lietuvos ir gavę rezervaciją Suv. Am.
Valstijų Linijos laive "George Washingt o n " nusprendėme mudu apleisti Tėvų
žemę, grįžtant atgal iš kur atvažiavome.
BegaTo liūdna buvo skirtis su Kau
nu. Išbuvau j a i o apie tris savaites ir
pradėjau apsiprasti su vietinėmis aplinky
bėmis. Gyvenimo sąlygos yra daug var
gingesnės Lietuvoje, negu Amerikoje, bet
apsipratus ten galima pusėtinai gyventi
nes nėra taip jau blogai kaip kurie ame
rikiečiai įsivaizdina...
Sėdant į traukinį Kauno stoty je man
prisiminė mūsų'poeto Baranausko daina:
Sudiev, Lietuva,
Man linksma buvo
Gyvent tavo šalelėj.

v

——
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Berline.

7

Sudiev Utėnams,
Sudiev Lietuvos kalnams.
Begalo tai yra jautri daina, labai tin
kanti prie atsisveikinimo su Lietuva, tik
gaila, kad neatsimenu josios turinio.

Grįžtant Vokietijon nusprendėme pa
imti vokišką ekspresinį traukinį, nes In
te rnaei jonai iu važiuojant reikalauja tftrėti ant paso Lenkų vizą, už kurią atlupa

nuo keleivių po K) dol., o važiuojant t o Bet nereikia* būti poetu, .norint kad kiškuoju traukiniu tos vizos nereikalau
ir kiečiausios širdies nesjigraudintų at jama, tik lenkų "Prosze P a n a i " atvykus
sisveikinimas su Tėvyne. Mūsų visas kraš prie jų nelemto "Korytarz Polski" užploin
tas ir jo istorija panaši yra lyrinei poe buoja vagonų duris. Ffombas nuo •darų
zijai. Mickevičius, Maironis, Vaičaitis ir nuima tik tą zaną arba jų "Koridorių"
kiti jiems panašus vėlesniųjų ir dabarti pervažiavus.
nių laikų dainiai jame sėmė sau įkvėpi
Atvykus Berlinan buvo annku gauti
mą ir turinį. Iš lietuvio dainiaus mes ir
viešbutis. Matomai, tas miestas pimas
negalime tikėtis kokios nors kitokios posvečių. Šiaip-taip pasisekė gauti vieta
• ezijos kaip tik lyrinės, kuri reiškia dva
Central Motelyje šalę Fridrk;hetrasse, ne
sios liūdėjimą, veržimąsi josios prie augštoli nuo Uater den Linden gatvės, ku,ri
tesniųjų idealų, vargą-vargelį kovoje už
skaitoma Berline gražiausia. Aš ir kun.
gyvasties laisvę...
Jurgutis apsigyvenova viename kamba
Daina — sielos paveikslas. Liūdna, ly
ryje, o kitn. Kanauninkas Šaulys rado
r i nė daina — tai lietuvio daina, nes vi
prieglaudą pas savo pažįstamą
kitame
sas jo kraštas glūdėjo ir tebeglūdi liūd
viešbutyj.
nume. Būnant Lietuvoj dažniausia teko
Mūsų sustojimo Berline tikslu buvo jį
girdėti tik liūdnas melodijas. Aš tikiu,
kad ateis laikai, kurinose mūsų krašte pamatyti ir gyvenimo sąlygas ištirti.
dainos ims linksmiau skambėti, reikšda Berlinas tai Europos ir viso pasaulio cen
mos savo turiniu ir melodija daugiau vil tras, į kurį visų politikų akys nun yra
ties ir galybės...
nukreiptos. Nuo Berlino šiandie priklau-'
Virbalyje a«, kun. Jurgutis ir Muitinės so taika ar karas Buropojė. Alijantai Vo
v»-šini»kas sumušėme midaus stiklus už k i e t į ^ nugalėjo; pareikalavo iš jos labai
Lietuvos laisvę, jos gyvybę ir nepriklau didelės kontribucijos; ji tapo labai tais
somybę!...
mokesčiais apsunkinta. Taigi įdomu pa
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matyti kaip tie vokiečiai daBar gyvena sa
vo šalyje.
Pernakvojus, antrą' dieną aš, kun.
kan. Šaulys, jo vienas draugas ir kun.
Jurgutis nuėjome į Restoraną pietų val
gyti.
. " •
K*3stoa*anas tai bent restoranas! Jis
užima milžinišką namą keliais aukštais.
Nei Chicagoj, nei New Yorke man neteko
matyti tokio didelio ir tokio gražaus. O
svieto, svieto! t u r b ū t galėjo butl keletas
tūkstančių — visi tik valgo geriausius
valgius, tik geria puikiausį alų, vyną i r
kitus gėfimus; tik ruko didelius cigarus
arba cigaretus netik vyrai, bet ir moterys..
Prie stalų tarnauja vyrai gražiausiose uni
formose.
y
. Užsisakėme ir mes tenai pietus ke
turiems asmenims. Prinešė visako. Valgįėme ir gėrėme, sutyg tos pasakos, nusilaižydarni,pirštus... Nes Vokiečiai mat yra
gerais skėnio žinovais:-jie moka gerus ir
skanius valgius parengti.
Pavalgius reikėjo užsimokėti, ir žino
te kiek — išviso amerikoniškais tik apie
2 dol. Amerkoje tokios pat rųšies resto
rane ir až tokius pat pietus butui reikėję
užmokėti mažiausia apie 20 dol.
vPo pietį? išėjome miestan šį-fcą pasi
pirkti ir prisiveizėti žmonių judėjimui. Ir
ką gi matėme?
K

— Gatvės pilnutėlės publikos. Publi

•i i

II

te

ka švariai, gražiai pasirėdžiusi. J ų vei
duose matyti rimtumas ir inteligencija.
Vokietės merginos ir moterįs nevartoja
jokio " p a u d e r i o ' ' . Sakoma, tas 'pauderis'
Vokietijoje esąs del tos priežasties labai
pigus, nes niekas jo neperka. Berline gat
vės labai švarios ir lygios, panašios visos
į geriausius Cbicagos bulvarus. Didžio
sios ir mažosios krautuvės užverstos ge
riausiomis prekėmis. Salkmai, restoranai
ir ypač taip vadinamos " c a f e ' s " kupinos
žmonių: jie ten valgo, geria ir ruko. Vo
kiečių jaunimas rimtas. Seniau Berline
kolegijų studentai nešiodavo puošnias uniforn*as, o dabar to nebematyt. Aplamai
uniformuotų asmenų ten dabar labai ma
žai statoma. Kiekvieno keleivio domę
Berline ypač atkreipia labai puošnus pa
minklai žymiems Vokiečių generolams ir
karvedžiams, kurie daug prisidėjo prie jų
galybės sustiprinimo. Iš tų paminklų ga
lima spręsti, jog Vokiečių tauta yra per
siėmusį nulitarizmo dvasia. Gražiausias
visame Berline paminklas šiandie yra
"Kareiviams, žuvusiems Pasaulinėj Ka
rėj už Tėyynę". Vfo puošnumas ir bran
gumas visus žavi. J i s randasi netoli Rei
chstago llumų. Vokiečiai tą iKiminklą va
dina "Siegessaule" arba "Laimėjimo
Kolumna'V Mums atrodo, jog vokiečiai
karą pralaimėjo, o betgi jie prie to nenori
prisipažinti...
(Bos daugicu)

¥rečiadiciiis, Spalio 4 1922
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DR. A. R. MERSGHATIS:
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DENTISTAS
f»Valand: Nuo 9 išryto iki 8:80 Vj&."k.
8241 8o. Halsted Gatvė
Chicago. 111.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
r

KAT. FEDERACIJOS 12
SK. DARBUOTĖ.

DR. A. L. YUŠKA

w

1

Cicero, UI. — A. L. R, Kat.

' J ^ - ^ m t ^ i M a m i

• 1.1 j i

LIETUVIŲ DEMONSTRA
CIJA.
I*Htsburgh, Pa. — Pittsbur-

li*»—»^«+»l

rodą tik margavo Amerikos iv
Lietuvos didelėmis vėliavomis.
O mažų lietuviškų vėliavėlių1!
DUVO daugybės. Paroduojanvtų eilėse buvo nešamos į vai
rios tinkamos iškabos. Auto
mobilių pasipuošusių Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis bu
vo suvirs 200 ir visuose buvo
prisėdę po 7 ar g 'žmones.
Paroda prasidėjo iš N. H.
Parko lygiai 2:30 po piet i r
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Šramfie Pfnigif Ktrrsa#

Columbia

\\ 8inn«iant Lietuvon ter s o l :

9c. Už 100 Auksinę.

DABAR GERAS LAIKAS
D » t P l K K U r d Mktrttį
COLUMBIA REKORDŲ
Rugsėjis yra mėlftio kada žmonės tvarko savo namus del
ateinančio rukfcns ir žiemos. Tada yra geras laikas tau
pėržittrėtį jūsų rinkimą rekorde ir prisiruostį prie vakaru
kada draugai atlankys. J u s turite pirkti kelis iš naujau
sių Columbia rekordų ir būti gatavi «del palinksminimo
su kiek nors smagių dainų ir šokių parinktų.
10 colių 75c.

[

1900 So. Halsted Str.

I IMIini**l—a%9fc*s**fcli

1112 AuKs. UŽ fl.OO.
Pigesnis kursas siunčiant
didesnes sumas.
Pristatymai Užtikrinta*
Trumpame laike.
B

Central ManefactoriuiĮ
Djstricl Bail

Federacijos 12 skyriaus ber- £0 ir "apylinkės lietuviai su
Tcl. Canal 2118
taininis susirinkimas įvyko rengė demonstracija — paroValandos: 10 ryto iki 8 vakare.
rugsėjo 24 d. 1922 m. Šv. An-[d$ 24 d. rūgs. paminėjimui
State Bank — Clearing Houae
Gyvenimas: —4193 Archer Ave.
tano
parap.
svet.
Iš
K.
Fede
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Tel. Lafayette 009S
1112 West 35-th Street
racijos Chi. apskričio raporto vos nejaiklansomybės. Nors Shenley Memomial Hali, lyS - 7 6 ^ 1 ( ***<tik>totc Maršas.
E-7678 ( ^^ M,°
Turtas $6,000,000.00
( Mirkčiojančios žvarigy.nebuvo. Komitetas piknikui k i t o s kolonijos j a u s e n a i t $ I g i a i 4 v a i . p o p i e t . T a d i d ž i u l ė
( Toselflo Serenada.
( dč8.
PoHca.
( Fetix Silbers, Tmnqiet
daržą, ant 1923 m. paėmė lie apvaikščiojo, bet priežodis sa fsaJė prisipildo kupina.
( Ern-~t Knieger, Xylo(
Vlrtnoso
(
pliom*
Soloistas
pos 29 d. Bergman daržą, Ri- ko, geriau vėliau negu niekad.
«2niiiiiiiiifiirziiiiniiiiiiifZiiiiiiiifiui
Birutės
choras
Mc-Kees
E - 7 6 0 3 < *"* Močiute (Padarei.
E 7 6 1 6 < Sib.vro Nelaisvėje.
( Kaipgi Gražus, Gražus.
verside, IH. Atstovų iš 12Taigi nors vėlai, bet paroda Rocks bažnytinis ir N. S. baž( Uok(4ia « Btblijos.
GYDYTOJAS BR OHIRrRGAg
( Salomija Staniufftit* rr
( J. 1*1 ieniunas ir
4449 So. Wes*era Aveaoe
draugysčių, arba kuopų, atsi- buvo tokia, kokios Pittsbur [ nytinis chorai vadovaujant J. j f
'
( O. Rudauskaitė-Biezis.
(
P. I.usmrkojis
Telef. Lafayette 4144
lfc
lankė 15, pavienių darbuoto- ghd lietuvių istorijoj nebuvo. L. Senuliui sudainavo Amen- 1
K-7602 < ^ ttk*« *«*» Mrtvefo?.
Į ADVOKATAS
( Aš j-ivilkčiau čigono
E-7093 < V l s l u2>°' v*81 IiDOVaao4os: 9-11 rytais, 1-2 pojų, 8. Šešios draugijos arba f Gatvėmis maršavo nuo 10 ligi
Ofisas D'drtrtcstyJ:
( Trėptdeate.
(
ruba.
kos ir Lietuvos himnus, benui
pietų Ir 7-8 vakarais.
Nedėldie(
Lietuviška
Orkestrą
( Salomija Staninltutė h*
I 99 South 14 Salio Street
nials tiktai po pietų S iki 6 vai. kuopos visai neprisiunčia at- 15 tūkstančių lietuvių, parodą pritariant, taipat dar "Lietu
(
"Kaunas"
( O. Rudauskaftė-Biežis
Kambsrts KM
[ stovų, būtent, L. Vyčių 14 Įrengė Pittsburgk'o i r apylin viais esam mes g i m ę " ir " K u r
Telefonas: Central C19f
kuopa, š v . Vardo Jėzaus I)r kės draugijos. ( Draugijas i r giria žalioji". Toliau, pirm. J.
LIET. AM. PRAMONĖS
Šerų išviso parduota už I Vakarais, 812 W. 33rd 6t.
ja, Kekal. Pras. Panelės &v. kuri kiek aukojo paskelbsiu W. Packevičia pristatė kalbė
B-VfiS &ĖRIN1&KU RE
$174,2-14.00: Skolų išviso ran [4
Telefonas: Yards 4*81 Į
Dr-ja, Gyvojo Rožančiaus Dr- vėliau).
ti teisėję J . Buffington, counVIZIJOS KOM. RA
dasi (įskaitant ir paimtus iš <aifiwiiiiiiizjiiiiiiiiiii!iZJHimiHm^
Parkelė saro ofisą po n am.
ja,
Ainžino
Rožančiaus
Dr-ja
t
Demonstracijos
rengimo
kocilman
I).
Wintei-s,
sheriff
K.
3241 — 43 s o . Halsted Street
PORTAS.
S. "L. R. K. A* keturiasdeNaujame Jociaus Ręst. 2 hibi J1 Kat. Spaudos kp. Kaip girdėti niitetan įėjo: pirm. J. W. Pae- (J. Woodsi.de ir O. D. Koreff.
Priima Ligonius nr.o 9-12 A. M. I
šinits tukstančii]) sumoj $77 r
J. P. WAITCHES
visos šios d r-jos turi išrink a- kevičia, "pag. Ant. Marčiuko- Lietuviškai kalbėjo J . K. Ma6-* P *" r
Birželio l(i d. 1922 m. }>er- 947.40 kurie pinigai buvo suTel. Boulevard 7179
Lawyer
snos atstovus, bet jie nelanko nis, rast. J . Virbickas, pag. T. žinkna ir Petras Keršis. TaiRezidencijas Tel. Fairfax
LIETUVIS ADVOKATAS
557* j K. Federacijos
į zinrejoiue Lietuvos Amerikos 1 vartoti namų statyme i r ap- Dfen.: R. 511-127 N. De«flrbnM«
>usi rinkimų. Savickas, ižd. K. Stravinskas.
Street
Tel. Dearbtorn 69t4
Pramonės
skolos
už
pat pasiusta padėkos
tefegra-'
. Bendrovės
.. . ,knygas,. \.j 'mokėjime
, ...
, .
į ±Žemę,(lo.
Priežastis gal t a kad drau l>idesnės kolonijos ėjos savo mos
prez. ^Hai\lingui, sen. Lod- r r a n i n m e s nBerMirovc/s knvsEftR.! m o k e i 1 n « SROI
Vakarais: 107S6 S. Wabash Are
pertikrinom visas skaitlines į- tus). Prie skolų įskaitoma taiRoaeland
Tel Pullmaa €377
gijos savo susi ii n kiniuose vi :mip\\j su savo benu, bet cen ge ir sek r. Hu'gbes ir rezoliu£ . • • • • • • m m-m mm m . . . . . . .
sai nereikalauja iš atstovų ra tras visds tvarkė. Pirmiausia (ei ja reikalaujanti Suv. Vafs. eigij, išeigų i r aplamo Bendro jiat ir už neapmokėtų materi. - . . , ^ ^
portų. K. Federacijos 12 sky parodoj jojo raitoji policija,' dėti pastangas, kad lenkai ap vės turto. Matėme i r perim jolų (dalies) prie statymo ba- « - GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
TeL Central 1289
iriznycios.
_ ^ _ ^
4631 N* Ashland Ave.
rius ragina visas dr-jas ir susidedanti iš 8 raitelių. Pas leistų Vilnių ir kad Klaipėdos rėjome visus dokumentus
1
HAROLD O. MULKS
Tel. Varus 994
ražtus
kaipo
;
"
D
e
e
d
s
"
,
Imant
domėn
L.
A.
Pramokuopas
reikalauti
raportų
iš
Tel. Yards 0994
ADVOKATAS
kui jojo centro maršalkos; po kraštas butų priskirtas Lietu
,
OFISO VAL.:
Veda bylas visuose teismuo
atstovų ir kad lankytų K. Fo- ju ėjo centro benas; po beno vai; taipat pasveikinimą; Lie '•u^ortgages' , Amerikos irĮnės Bendrovės dabartinį tur8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v.
se.
Egzaminuoja
abstraktus.
Nedėliomis; nuo 10 v. ryto iki
<ier. sk. susirinkimus, kurie ėjo unii'oTiiiose lietuviai tarna tuvos prezidentui ir žmonėms Lietuvos paskolos bonus, pas to stovį, atitraukus skolas, iš
Duoda patarimus.
1 vai. po pietų.
R o o m s 1811 — 1819
Imna kas ketvirtas sekmadie vę Suv. Vals. kariuomenėj. kuris čia kartu telpa f'Drau- kolų notas, i r certificatus mokėtus dividendus i r visas
t t S No. Clark St.
Oblcago,
Bendrovių
Lietuvoj,
kuriose
išlaidas,
pasirodokad
Šerai
Kalbama
LktuTiškai.
nis.
Jų buvo netoli 250. Paskiau, i« e »>
VAL.: 9 ryte fkl » vakare
L. A. Pramonės BendroyĄ. tm "visgi dar turi didesnę vertę
Visi žmonės džiaugiasi, kad
Dr-jrj darbuotė— Sv. Grigą D. L. K. Vytauto Kareivių Drri įdėjusi pinigų. Patikrino^ K * W *'V*r v a l u e " arba kainų
liaus choras rengia balių par. ja su savo uniformomis; po jiį Ši demonstracija taip puikiai
LIETUVIS
apyskaitą išduotų už pereitus k u r ? nuvo ^mokama Šerus i^er- Tel. Randolph 4758
tai lietuviška vėliava iš 150I m v y ko.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS § naudai, lapkričio 5 d.
A. A. S L A K I S
1021 metus ir suradome, kad k a n t - fHvMeiįfel buvo mokėta
Telefonas: Yards 2544
Šv.
Kazimiero
Akad.
Reni.
Juozas
Virbickas.
mergaičių,
kurios
buvo
apsi
S2S2 South Halsted Street. . £
ADVOKATAS
Ukaitlines teisingai paduotos t r i s s > , k i l w P° S° centų u i sėAut viršaus. ITnivtr. State Bank Ą }) skyrius, užkvietė į vakarų, rėdžiusios
Ofisas vldumiestyje
geltonai, žaliai i r
1 v,so
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo M
A
S
S
O
CI ATIOlf
BLD6.
ir
knygos
gerai
vedamos.
Į
9
Pittsburgli,
Pa.,
19
Sonth
La
Salto
Kitu*
kurį
rengia
šv.
Kazimiero
Vie
7-—4 po piety; nuo 7—9 vak. S
raudonai (vėliava, sudarė S. S. į
L
A
P
K
R
e
v
i
z
i
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w
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į
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I
t
f
t
Nedėliomis nuo 10—2
Rugsėjo 24, 1922.
Lietuvos Amerikos Franto- • * * '
J ^
nuolynas spalio 24 d. šv. Jur ir Soho lietuvaitės); centro
Valandos: 9 ryto Iki I po platų j
O ofisas ir gyvenimo vieta:
1 9,
Namų Tai. Hyde Park f t » i
nės Bendrovės turtas suside-r ''
S » . . • • • » . . . . . • • . a>!i • • • m i
gio parap. svet. K. Federaci liota> visus stebino savo ĮA~.Sttflgifiskas,
Bfarb.
Vaškevičiutė,
jos 12 skyrius paėmė o tikie- išvaizda, nes perstatė kaip A- Lietuvos Jiespublikos ir Steig da iš: —
Dominikas Kašėta.
Seimo Prezidentas,
leL Bivd. 7043"]Į|| uis ir užmokėjo $9.50.
merika paduoda ranka Lietu
J. WYANDS
Nejudomos nuosavybės AkKaunas,
Lietuva.
||Graborius ir Balsamuotojas
K. Federacijos 12 skyrių- vai. Toliau sekė 8. R ir Soho
ron, Oliio., 12-t neparduoti lo
K. SYREVIčfA
Dr. 0 . VAITUSH, d . 0 ,
LIETUVIS DENTISTAS
• išmokėjo
$25 Labd. 8ąj. U Į raiką i, vienaip apsirėdę ir tam Gerbiamasis Prezidente!
tai i r 5 namai kurių vertė ap' Automobiliai visiems reikalams
5712 SO. ASHLAND AVENLE
1
Šiandien mes, Pittsburglio
LIETUVIS AfiTC SPECIALISTAS
kepuraites
užsidėję;
2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI.
skaitliuojama $157,875.00.
ARTI 47-tos Gatvės
., kuopai, garbės narystės mo tikras
Palengvins
viaų
ir
apylinkėm
lietuviai,
skaičiu
|Tel.
Canat 6548
Tel. Canal 61
Valandos: nuo d ryto iki Si vak. j kesnį.
Pittsburglio
lietuvių
Moterų
Išduota
paskoloms
ant
morakių
tempimą
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. į
kas yra priežas_
Kat. Spaudos Dr-ja yra nu Raudono Kryžiaus slaugotojos je lf),00(), apvaikščiodami Lie tgage ^42,025.(X).
^^^^^^^^^
tinai
skaudėjimo
\*rniim*iitw&^^
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo- [Telefonas Yards 1198
tarusi sušaukti susirinkimą1 ir ir jų vežimas, gana gražiai iš tuvos Pripažinimų " d e jure'*
Priklauso už statymo dar tūmą. skaudančius • ir užsidegusius
per
Suvienytas
Valstija,
.STANLKY P.j
k atsčių akių kreivos akys katerakpradėti platinti kat. spauda. taisytas; Solio lietuviai, prieš
Res. Tcl. Cicero 3656
bus (bažnyčia ir namų) $30,-J to,
nemiegio;
netikras
akis
indedam
liarštai
sveiktmiiiie
Li'etuv.-r.
OCiso Tel. Cicero 4 t
MAŽEIKA
Dar6ma egzaminas elektra parodan
Jau nupirkta šėpa sudėji juos benas, merginos- tautiš
tis
mažiausias
klaidas.
Akiniai
pri
jos Prezidentų, jos Steigiamą 997.(K).
!
įGRABORfUS Ift]
mui Federacijos reikalingiems kuose rūbuose, Birutės choro
taikomi teisingai, toli ir eiti matanInvestinta
Lietuvoj
į
pra
(tioms pagelbsta. Sergėkite savo re
jį Seimų ir visus jos žmones
daiktams.
Užmokėjo
$15.00.
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^
(dainininkės,
vyrai
ttim
tyčia
1325 So. 49 Court
Tnrlų ant^»-»o-j
monę $9,047.40.
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro
ir
linkini
jiems
greičiaus
at
N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str.
blllus
vlsokU
J. Mockus pranešė, kad Ie | i-altas kepirres užsidėję.
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare.
Notų
paskolos
ir
kolektuoant viršaus vaistynyčios.
ralkalama.
1
gauti Vilnių ir Klaipėda,* karva Beliunienė, aukojo viena
priainamoa
įl&5 W. 47 St. ir As&laad Av,
Paskui ėjo S. S. lietuvių be- ttt pasižadėdami remti ju pa jamos bilos $2,640.00
Lietuvos Paskolos bomi su
3319 Acbnrn
Teleronas Boulevard 758«
Narių skolos už serus $o,| nas, vyrai su baltomis kepu stangas del tikrus laisvės i r
nuoš. ($52.50) Lietuv. Kultū
Ave. Chicigo.]
1 :>G.()0.
rėmis, bet viencmarškmiaF; an ( I r m o k r a t v b ė s .
ros vajui. Pasiųsta Tautos Foir
atiMNMW»»4MMl-lMNHC K i l M ** » •
Priaugusi nuošimčiai už j>atras & S. Iietuyių benas. ToKomitetas,
dan.
skoJas- $2,696.00.
liaus sekė Altegheny arba N.
J.
W.
Packevičia.
prez.,
3107 So. Morgan Street
J K. Federacijos Centrą*
Laisvės Paskolos Bonai i r
^Telefonas
& benas, merginos visos' balCHICAGO, ILLINOIS
Juozas
Virbickas,
sekr.
;
užsimokėjo po šešius centus
W. -S. S. $2,639.15.
Telefonas Yards 5032
ftai jasirėdžiusios, o ' p e r petį
Kast.
Stravinskas^
ižd.
34*6 6 0 . Halsted S i .
V a l a n d o s — 8 i k i 1 1 i š r y t o | nuo nario Tretiniku. Šv. Pran
" Pinigai Barikoj $1,250.4.-).
persijosusios
tūm
tyčia
priga
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis
Mokina: lietuvių Ir anglų kai
OrabOTini
ciškaus Dr-ja.
Rakandai
ofisų
įrengimo
\>ų, skaittiavimo,
greitražystės, I
ofisas uždarytas.
mintus kaspinus ir nešė lietu
lalBAZARAS. — DARBAI.
knygvedystės,
pirklybos
teisių, j
A. Bislis, rait.
$ 1,200.00.
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
viškas vėliavas; paskiau ėjb
-^^
tuvių kalbos gramatikos.
vyrai. Sekė PenU. Ave. lietu
I>. A. Pramonės Bendrovės
Mokykla .atdara:
nuo 9 ryto
MOvvaukee, Wis. — lliigs.
raifesJi
SKAITYKITE IR PLATINKITE
iki 10f vak.
Dr.A.J.TANANEVICZlUS
viai ir jų benas; mergaitės vi 24 d. įvyko šv. Gabrieliaus turtas išneša $253,526.0©.
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
10821 So. Michigan Ave,
parapijos bazams — ferai.
Aubnrn Ave. Ohicttfo.j
1
TELĮ AMERIKOJE DIENEAŠTt sos baltai pasirėdžiusios.
VALANDOS: 8—10 ryto 1—S po
Mažesnių
kolonijų
žmonės
piet ir 7—9 vakare.
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, T I K !
Puikiai pasisekė, l>uvo matyt,
Tel. Pu 11 man 3213. ( h i t ąeo. III. [j
buvo
priskirti
prie
bile
kurios
$S,00 VISAM METUI, TO VISA
kad viskas buvo gražiai įrengValen tino Dresmakiug
College
iš didesnių kolonijų. V i s a p a - į i,-i. Padarė gerų pelrta, virš
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Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Chicago, UI.
.
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greitai bus isleisti.
1

rMIZAR"—karalių;
Vrsn gyduolių gydumui reumatizmo. OvaniMtuotoe gyduolėj
nuo aiogg, rankose i r kojose
sfcausmu, strenose, peciuosti ir
šinrimlic visame kuue. Vkos
šios ligos galima išgydyti per 3j
kartus, vaitojant Mizar.
Nėi'a skirtmno, kaip sena ir
apleista liga, bus iš<rydyta.Puodas kainuoja $4 ir $6. Galima
įjaut prlft nuo išdirbėjo.
J C O Z . SOROKOWSKIS
2424 W. Superior St. Chicago.

Tai kaip dabar geriausia siąsti
pinigus i Lictirvą??
Apie tai klauskite informacijų

D R A U G O PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIUJE
2334 S. Oakley Ave,
Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai .vak

£')()<). Už tai ačiū mūsų ener
gingam klebonui,
parapijos
komiteto nariams ir parapijo
nams už tokį uolų pasidarba
vimų.
Darbai čionai pradėjo eiti
gerai. Iš kitur atvažiavusiam
galima greitai gauti darbų.
Geležinkelių darbininkai ii J
gai streikavo, ffuo liepos 1 d. |
Rūgs. 18 d. visi sugrįžo dirb
t i. DUi*feInink.ai laimėjo. Kom
panijos turėjo pasiduoti. Daug
ir lietuvių dirbo k>se dirbtu
vėse. Buvo susirėmimų unijistų su streikliaužiais. Kom
panijos iš sykio nenorėjo iŠ
darbo atleisti streikliauiius,
bet darbininkai patys apsi
dirbo.
L. Vaikelis.

m »m mm..»

m. mmm.m.m.m.^

m.*. ~ m. m. mji

2407 W. Madison Street
JVleioiias SceR-y 1648

DRAUGUU
vT

ATYDAli

av

^Hf*Vlt"llVP ®^ V' Kukardu, visokiu Ženklenv, GuzikučiŲ, Antį*-'''*- W L L I V C spaudų ir kitokių Drangystems retkaHngų dalyky.
Reikateodami Katatogo ar Sampalę, pažymėkite ir jusę dr-tee vardą.

STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 Ferry St. Newark, N. J .

Moko Siuvimo, Patternų klt^plmo, Dsslgning blsniui Ir
imama:
vietos duodama dyl
•Diplomai. Mokslas lengvais
Jmokėjimaisv Ktesos dienomis
vakarais.
Reikalaukit
kovgeJ į
Biznio ir Naminiai kursai Skrybe
^lių Taisyme. Norint Informaciją
rašykite ar tejejfonuokitt
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Net ir kūdikiai pastebi!
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tą -pleiskanų mirtiną}] priešą — ir jusę .
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio v
if Ėuffles pagelbės jums visuomet j£
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikinis—
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bbnką RūJ/teš stfvo aptiekoje šiandie už <JSc., arba prisrTjskrte 75c.
paSto žeukieliais tiesiai į labaratęriją.

P. AD. RICHTER & CO,
104-114 So. 4th 5 t .

S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse
kuopi
LSgiausia. Reikale meldžiu atsišau
— kti, o mano darbą busite užga
fttėdinti.
Tel. Carai 1 2 7 1 — « "
32314 \V. 28-rd PI.
CIUcago, Jfl

Ir y r a taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. *Tik kelis kartus panau
dojus
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Brooklyn, N. Y.

TCL L«ra>ette 4 9 *

PLUMBIMe
SMUvor lleterrys. lietuviams visa
dos patarnauju kogeriaasta.
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katalikai ir Lietuvos patrijo Vad iš pašalinės publikos bu

CHICAGOJEi

• tai, dėlto Šv. Antano Dr-ja žy
miai yra prisidėjus prie Lie| tuvos Valstybės kūrimo, auko
mis ir L. L. paskolos bonų pir
ko už $200. *
Rugpiucio 20 d. rengianties

vo girdėt jog teisėjas turėjo
mždėjęs pinigų laižyboms už 5
kp.
••
Toliaus rašo: — " J o g kal
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tasis pats vėliau prisipažino,
NUŽUDĖ ŽMOGŲ, KAD
BRIDGEPORTO ĮVAIRUkad teisėjo nuosprendis buvo
GAUTI 500 DOL.
MAI.
*
teisingas". Aš negaliu supras
į manifestaciją, kolonijos vi
ti apie kokį kaltininką "Muš
••
Žinomas Chioagos policijai
sos draukijos rengėsi išanksto,
t i n i s " kalba, dėlto kad visa
Atsakvmas " v e i ė j n i " . — i J ,• i
.
. -.v.
plėšikas Jimmy Smith nužudo
J
tame svarbiame apvaikščioji^ vežėjas
,
pasirodžius publika, kuri buvo arti "first
cigaru krautuvės savininką ten
ieško vežimo. Gir kad tinkamiau
29 d. rūgs. " D r a u g e " koks me, o Šv. Antano Dr-jos val b a s e " kaltina teisėją, sakyda
O'Connol. Plėšikas suimtas. di, "paieškau vežimo, prista
dyba norėjo vesti draugiją ten ma, jog tai jo kaltė, jo nus
tykite tuojaus". Tai bent ve
Štai ką jis pasakoja:
kur buvo socialistų susirinki-' prendimas buvęs neteisingas.
žėjas,
kuomet
"
v
e
ž
i
m
a
s
"
visu
Birželio mėnesį jiš areštuo
mas prieš Lietuvos valdžią,
" Muštinio 7 J žodžiai:
—
tas už plėšimo darbus. Tuo smarkumu dunda, baladojas bet permatydama kad nepa
" T u r b ū t 13 kp. p a b ū g o " yra
met jis su savo sėbrais pašo po Bridgeportą, taip, kad ir vyks tą padaryti tai visai ne
juokingi, dėlto kad 13 kp. bu
akli jį mato ir kurčiai girdi,
vė du detektivu.
darė jokio prisirengimo prie vo susirėmus su 5 kp. pirmiau
o
vienok
vežėjas
ieško
"
veži
Teisėjas jį paliuosavo po
manifestacijos. Nariai, maty ir 13 kp. laimėjo. Prie to dar
mo'\
Kaip
keista!
Sakau,
tik,
40,000 dolerių parankos. Pa
dami savo valdybos nusista galima pridėti, jog 13 kp. nori
brolau,
sėsk
i
"vežimą"
ir
va
rankini nkas padėdamas pa
tymą, nepaisė jos. Sulaukę ir reikalauja 'turėti dar vienas
žiuok.
ranką, nuo jo pareikalavo 3,manifestacijos dienos, daugu rungtynes su 5 kp. Bet aną
000 dolerių.
Atėmė sukamuosius ratus. ma susirinkę pasiėmė savo dien 5 kp. vedėjas atsisakė su
Smitho motina turi nuosa
vėliavą
ir dalyvavo kol. siremti su 13 kp. sakydamas,
Šeštadienio vakare, rūgs. 30
s
vus namus.
Užtraukė 2,500
bendr.
apvaikšeiojime.
kad sezonas jau pasibaigė.
d. atidarius parapijos bazarą,
Pirmą kartą Chicagos Historijoj kad Eievated Gelžkeliai pasiūlo
doleriu paskolą ant namų ir
Rūgs. 17 d. įvyko Šv. An
Ant galo " M u š t i n i s " rašo:
atvažiavo policija ir surinko
vaikučiams greičiausia būda važiavimo už numažinta kainai
išmokėjo parankininkni (bontano
J>r-jos
susirinkimas.
— " I š pasitikėtinų šaltinių
nuo visų būdų sukamuosius
Sulyg naujojo pliano vaikučiai 7 metų amžiaus ir suvirs bet netu
fismanui).
Pirm.
P.
M.
(socialistų
ber
rintieji VI metų, mokės tiktai 3c. vietoj 10 ar 8%; tą pati kaina bus
ratus ir išsivežė. Žinoma, tuoteko sužinoti, kad žaidimo lai
Aną dieną tas pa rankinin mi pagadino daug biznio.
skaįtoma tarpe Evanstono ir "VVilmette, tai reiškia numušima 7 c . Vai
nas) pranešė susirinkimui, mėjimas priskiriamas 5 k p . "
kai neturintieji 7 metų važiuojanti su suaugusia ypatą bus vežami
kas reikalavo paskutinių 500
kad yra laiškas nuo kolonijos Ne/žinau iš kokio šaltinio
Kaištis.
dykai. Vaikai suvirs 12 metų amžiaus mokės pilna kaina.
dolerių. Smith neturėjo. Dėl
komiteto buvusios rugp. 20 d. " M u š t i n i s " gavo tokias in
Chicagos mieste vaikučiai lankantieję mokykla 17 metų amžiaus
to jis nusprendė užpulti nu KELKIME DAILĘ. JAUNI manifestacijos su prašymu,
••
formacijas, bet aš manau, kad
važinėsis už 5c. perkant 50 važiavimų kningutę už $2.50. T a pati kai
žiūrėtą auką ir gauti reikalin
kad jeigu kiek gali prisidėt'] geresnio šaltinio nėra kaip 5
ME!
na skaitliuojama tarpe Evanston ir Wilmette. Vaikai gyvenantieji
gus pinigus.
prie padengimo apvaikšeioji kp. svaidininkų vedėjas, kuris
Evanstone ir Wilmette ir važinėjantieji į Chicaga mokės po 8c. nusiVyčių
choras.
me padarytų lėšų. Pranešęs, tą pačią dieną Lincoln Parko
Užpuolė jis cigarų krautu
perkan kningutę, už $4.00. Tiktai reikia gauti paliudijimą iš mokyk
los kuria lankai. Išpildymui certifikatai gaunami nuo bile Eievated
vo,
savininką
pašovė, kurs
Turime Chicagoj chorą, va tuojaus sudraskė laišką neda pripažino kad 8 .pers i mainy
agento.
nntry.tojaus mirė, bet ir pats dinamą L. Vyčių Chic. Aps. vęs svarstyti nei balsuoti. Sa me (innipg) v i e » a m ! 3 kp.
Kitą syk kaip važiuosi su šeimyna važiuok ant " L . " Vartok savo
choru, dažnai tik sutrumpin kė, "komitetai surengė apvai svaidjninkui privalėjo gauti
l>apuolė policijos rankosna.
tikietų kningutę, del savęs. Trys tikietai už dvidešimts penkis centus.
kščiojimą, tai jie turi ir lėšas
Šis atsitikimas parodo du tai, Vyčių choru.
"home r u n " vieton "Three
Kainos vaikučiams visai pigios.
padengti,
o
mūsų
draugijai
tas
svarbiu dalyku, apie ką pilie
bases", dėlto kad vienas iš
Jis įau nuo senai yra pagarneapeina". A Mozeris papra
pašalinių pagelbėjo 5 kp. s val
čiai turėtų pagalvoti.
>ėjes kaipo lietuvių dailės kė
šęs balso, pasakė: — Netiesą
Pirmiausia tai tas, kad cia lėjas, lietuvių vardo garsinto pirmininkas sako, kadangi dr- dininkams sugrąžinti svaidinį.Taigi, jeigu teisėjas butu
didžiausi piktadariai yra liuo- jas svetimtaučiams. J o nuveik
os s t a t o s e
?™ P»ž™<Ha, kad nusprendęs teisingai tai visiš
.i.
Jie trankosi po miestą ir ti darbai toj srity amžinai -i '
E3B
d r a u
a
turi ,r tautai
dar
kai
jokių
ginčų
nebūtų
buvę,
kelbs jo garbingę vaidą.
^
žudo žmones.
buotis.
Toliaus priminė kaip dėlto kad 13 kp. butų laimė
Tas choras jau gyvuoja apie
Antra, kaip tai baisiai plėP. M. į buvusį New Yorke Vi jus rungtynes 9 persimainyme
*ia profesionalai bondsmanai aštuoni metai. I r taip, į tą
trumpą laiką, milžiniškus dar suotiną Seimą buvo siųstas iš (inning).
(pa rankininkai).
Cicero, Dl. — L. Vyčių 14
katalikiškos draugijos, o jis
Žinomas dalykas, kad mes
bus
pajėgė
nuveikti.
I
r
tą
vi
kuopos labai svarbus mėne
Argi taip gali ilgiau but?
*
*
są laiką apystovos nebuvo pa ten nuvažiavęs draugiją atsto negalim kaltinti f> kp. svaidisinis susirinkimas įvyks šį va
Prasidės
togios, tai karas, tai tėvynei vavo laisvamaniams ir t. t. ninkus už teisėjo klaidas, bet
karą, spalio 4 . d . Sv. Antano
AREŠTUOTAS U2 ČIAŪ
dideli darbai reikėjo nuveikti. Pirm. tuojaus jam atėmė bal labai gaila kad North-sidioDĖJIMĄ.
są ir uždėjo $1 bausmės už ne <viai nedali gauii ištikimų 'žmo parap. svet.
Ir nežiūrint to v i s o choras tiek
Valdyba.
nių užimti tokią svarbią vie
daug pasidarbavo mūsų tau silaikymą sulyg jo noro.
Vienu gatvekariu važiuo
A. Stuikis paklausė iš kur tą kurią užima teisėjas.
North Side. — Liet. Vyči j
AKCIJŲ KAINOS:
tai. Bet su tuo visas darbas
jant kažkoks
Hale pradėjo
;l-tos kp. mėnesinis susirinki
nesibaigia. Turime, ir mūsų pirm. turi teisę eiti prieš visų
12y2c. — 25c. — 50c. — ir $100.00 .
Ten
buvęs.
I alsu čiaudėti fr čiaudėti. Ki
narių
valią;
mūsų
šita
yra
ka
mas
įvyks
ši
vakarą^
spalio
pareiga yra kelti dailę mūsų
lo juokai. Paskui triukšmas,
susirinkimai laikomi sel-edomus 4600 So. Paulina St.
talikiška draugija, o visi tu
4 d. 1922 m. parapijos svet.
žmonėse.
nes kai-kuriems
važiuojan
8 vai. vak.
D. L. K. VYTAUTO SKOL. I E BfJD. DRAUGIJA.
Chicagoj ir apylinkėj yra rime elgtis su lyg holševiškos
tiems nepatiko čiaudėjimas.
valdybos noro. I r tam pirm.
O. R. Paliuliutė, rast.
tiek daug gražaus jaunimo'
Prie vienos kertės sustojus
atėmė balsą ir uždėjo $1 bau
priklausančio prie Vyčių or
Bmdgeportas. — L. Vyčių
konduktorius pakvietė poliesmės.
ganizacijos. Butų galima iš jo
To* kp. mėnesinis susirinkimas
LIETUVIS Akių Specialistas
r>roną. Pareikalavo čiaudėto
\ n
Toliaus dar M. Looraneui
Rezid. tel. Van Buren 0294
keletą chorų, nemenkų, suda
įvyks
trečiadieny,
spalio
4
d.
je areštuoti.
Ofiso tel. Boulevard 8693
uždėjo $1 bausmės, kam jis
rvti. Bet to mums šiuo kar8 vai. vak. &v. Jurgio parap.
Ant rytojaus teisėjas arešmanifestacijoje nešė draugijos
svetainėje, ant 2 lubų.
t notą paliuosavo pažymėda- tu nereikia. Hitą patį chorą vėliavą. Paskiau nariai už
Ant Brldgeporto
RUSAS GYDYTOJAS tr
Visi nariai ir norintieji pri-'
DR. SERNER, (ŠERNAS)
r.ias, jog ačių Dievui Chica palaikykime ir išauginkime į dėjo pirmininkui bausmės $."),
CHIRURGAS
Optomctrist
si
rašyti
prie
L.
Vyčių
organi
milžinišką,
į
tokį
kokį
ištikSpecialistas
Moterišką, Vyrišką
goj dar neuždrausta čiaudėti.
delko jis eina prieš visų narių Į\
3315 So. Halsted St., Chicago.
Valką Ir visą chronišką ligą.
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1
zacijos malonėkite atsilankyti
rųjų galime. Visi burkimės į valią ir kokią teisę turi su
Ofisas: 3335 S. Halsted St.
pažymėtu
laiku.
Vai.:
10—'ll ryto: 2—t po
draskyti laišką visiems neapPALIUOSUOTI NUO
piet, 7—8vak. Ned, 1*
13 d.
Choras pasirinko gražią ope
Valdyba.
svarsčius.
•
MOKESČIŲ.
Res.
1119 Independenc* Blvd.
retę "Klaipėdos J u l ę " statyti
Chicago.
Kas iš tų bausmių išeis, k**s
scenoj. Tam reikalinga daug
R E I K A L I N G I V Y R A I dirbti
Chicagos valdybos samdyti
ne, o draugijai negarbė ir nu
jėgų. O pas Vyčius jėgų ne
dienini darbą i r n u o štukio. Mo
r erkelė savo ofisą po n am ertu i
(kspertai, kuriems išmokėta
puolimas del laisvamanių vai
kestis
gera.
A
t
s
i
š
a
u
k
i
t
e
47M SO. ASHLAMD A VENDE
trūksta. Tik jas sunaudokime.
Šį
puiki
Amber
Lampa
tiktai
nrti 3 milionai dolerių, paliuodybos.
GigantaSc
CHICAGO R A I L W A Y
SPECIJALISTAS
Štai čia ir proga.
E
Q
U
I
P
M
E
N
T
CO.
suoti nuo mokėjimo mokesčių
DilOTą, Moterą Ir Tyrą Ligą
- Vyčių Apskr. choras laiko
46-th ir L i n e o l n S t r e e t s
ai.: ryt* nuo l t — 1 2 ; nuo 3—%i
už tas įplaukas.
IŠVAŽIAVO MOKYKLON.
repeticijas kas penktadienį
[po piety; nuo 7—8:1* vakare.
Šį nauja vėliausios mados
Iš : AVasliingtono pranešta,
;N*d6Momie: l t iki 1.
(pėtnyčią) vakare, Mark Whilampa specialiai mums padirb PARSIDUODA duonkepykla pigiai.
Telefoną* Drexel 1880į
Biznis iSdirbtas ggrai tarpe lietuvių
Roselandas. — Čionai gerai
kad nuo mokesčių paliuosuote Square Parko svetainėj, 29
ta. Duoda tau akims 100% pa- ir svetimtaučių. Pardavimo priežastis
žinomas energingas darbuoto
jami municipaliniai darbinin
savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi
ir Halsted g-vių. Patogu iš vi
ilsio skaitant, rašant, siuvant šaukite greitai.
Tai pirmi svmptomai kure reika
jas Jurgis Mockus išvažiavo
kai.
lauja pageltos.
sur suvažiuoti. Lai nelieka nė
ir mokinanties. Turi būtinai
P. CEPUKENAS
Gal
reikalingi akiniai?
Dr.
I.
E.
MAKARAS
I Valparaiso universitetą siek
1634
Mead
Str.
Ra<
im\
Wisc.
Pasiklausk
manės šiandien.
viena kolonija iŠ kurios neat
pamatyti šia laanpą kad tikrai
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas
Tūrių
20
metu
prityrimo
ti aukštesnį mokslą.
U DIEVO APVEIZDOS
10900 S. Michijtan Avenue
važiuotų didelis jaunimo bū
ja apvertinti ir žinoti koki
Telef. Pullman 342 ir 34*
JOHN J . SMETANA
Rep.
PARAPIJOS.
Turkiška
elektrinė
maudynė
rys į choro repeticijas. B.
Valandos
Nuo
10
iki
12
ryto
bargena gauni.
Akiu Specialistas*
Nuo 7 iki 9 vak.
1801
So.
Ashland Ave., kamp.
H0TELIS su 100 KAMBARIU
DYKAI IŠMĖGINIMUI.
,
18-tos
gatvės
S\
/Antradienio " D r a u g e ' ' til- VALDYBA ELGIASI SAVO
Pristatome jums lampa i
Lankant mūsų pirtį, galima apAnt 3 lubų, kamb. 14. 15. 16 ir 17
Ant virša&s P l a t f s vaistinyčio*
sisaugot nuo sekančių ligų: Reu
5.0 korespondencija iš parapi
TIŠKAI.
namus per viena diena.
Temyk mano parašą
matizmo, violetiniai spinduliai,
MUŠTINIUI ATSAKYMAS.
joj* gyvenimo, kurioje korinValandos
nuo 10 ryto iki 9 vakare
Nėra reikalo pirkti tik&i nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio,
Dievo Apveizdos Par. - Nedėliomis uždaryta.
. pondentas praneša apie ren
paralyžiaus, inkstų ir kitokių elek
Nuo senai 6v. Antano pašelpi" D r a u g o " 230 num. "Muš patelefonuok
Orisaa Dr. G. M. Olaser p*.
tra gydymų.
giamą nepaprastą parap. va
RANDOLPH
1280
reina
i ranka* Dr. Cha*. Segal,
nėje draugijoje yra nesutiki t i n i s " rašo apie rungtynes
Naujausiais
mūsų
įtaisymais,
gvžento
ir partnerio. V lai senleje
X
karienę. Korispondentas apsiLOCAL
163
pažįstami
ir draugai
aplaikys
arantuojame geriausią.gydymą.
mų tarp narių. Joje yra kele tarp Vyčių 5 kp. ir 13 kp. svai
Tel. Caaal 2R7. Vak. Canal 2111
u k o kaslink dienos, paskel
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir
Moterų
dienos
tik
Utarninkais
arba
pasiusk
atvirutę
į
tas socialistų bernų ir iš jų dininkų.
|
nuo patie* Dr. O. U . Olaser.
dieną ri naktį.
biamos spalių 8 d. Taigi ma
yra įsiskverbusių į valdybą.
3149 So. Morgan 8trect
Rašo, kad ginčai buvo tarp
Dienos del vyrų — atdara kiek
tome reikalą atitaisyti, nes ta
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto
vieną dieną ir vakarą išimant
Jie dabar bando visą draugiją teisėjo (umpire) ir 13 kp.
Lietuvis Gydytojas Ir
iki S po pieta, nuo S iki 7 vak.
pramoga įvyks ne 8 d., bet v
Utarninkus
nuo
9
:3Q
ryto
iki
7:30
Ned. nuo 10 iki ? po pietų.
esti laisvamaniams tarnauti. s valdininkų. Tiesa, ginčai bu
Chirurgas
vakaro.
Telefoną* Tards «R7
7 spalių d., ty. ateinančio šeš
1831 South Halsted Street
J a u buvo pritraukę prie " P y p vo tarp viršminėtųjų,
bet
Appliance
Division
Valandos: 1* iki 12 ryt*: 1 iki
tadienio vakarą.
A.
F.
CZESNA,
korių'' tarybos, bet dabar jau " Muštinis'' neparašė, kad
po pietų: C iki t
SAVIEJI REMKITE SAVAI
Contract Dept.
1657
W.
45-ta
gatvė,
Chiaigo,
III.
Rengimo Komisija. atsimetė. Dauguma narių yra teisėjas buvo North-sidietis ir
ĮSTAIGAS.
1% WJfiST ADAMS STR.
Telef. Boulevard 4552

I

Naujos " L "
Vaikams Kainos
(Įėjo į galę Rugsėjo 18ta d.)

Tas Reiškia

. Palengvinimą važinėjime paugusiems
vaikams lankantiems mokyklasdaugiaus pasivažinėjimo mažiukams - ant

(H

Saugiausios Transportacijos
Systemos Pasauly

Chicago Eievated

Railroads

PRANEŠIMAI.

95-ta

Serija

Spalio 4-ta, 1922.

:

Dr. A. A. R0TH

•f

• •

PALENGVINIMAS
AKIMS!!

DR. CHARLES SEGAL

AR GALVA SKAUDA?

$1,00 (SKALNO

•*» -
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•

Iš SPORTO SRITIES.

•

PRANEŠIMAS.

C0MM0NWEALTH
EDISON COMPANY

•

OR. P. Z. ZALATORIS

J

