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tijimą, tuomet Franci jai dau*
giau nieko nebeliktų, kaip tik
•
išnaujo pagalvoti apie didės-,
nių Vokietijos plotų užėmimą.
J a i senai rupi okupuoti RubJ
I
LAUKIA
AMERIKOS
IR
TUO TIKSLU NORIMA
ro plotus.
I
ANGLIJOS
RINKIMŲ
K R E I P T I S Į POPEžIŲ.
Ta okupuotė
ekonominiu
žvilgsniu nebūtų
naudinga.
Republikonai nori delegacijos
Jei kaip, tai viena pakels
Visgi tas daug pakenktų Vo
Romon.
akciją.
kietijai kaip ekonominiu, taip
ROMA,
spal. 29. — H
DUBLINAS, Airija, spaliu
politiniu žvilgsniais.
FranVatikano sužinota, jog pirma
PARYŽIUS, spalių 29. —
29. — Pastaromis dienomis
cija nors tuo pakenkimu pa
jame Šventojo Tėvo Piaus XI
FACTA
Franci ja ir vėl pradeda nertarpe republikonų, kurie ko
sitenkintų.
konsistoriuje DUS paskirta du
vuotis, kuomet Vokietijos ma
voja su nacionalistų valdžia
nauju Amerikai kardinolu. SaFiansų padėtis.
rkės kaina krinta žemyn.
u i Airijos respublika, pakel
koma, tas paaukštinimas bus
Francuzai visas laikas sto
tas klausimas kreiptis Romon
Pačios Francijos finansinė
suteiktas Cliicngos
ir New
PASKELBTA
PROKLAMACIJA;
FAŠISTAI
VADINAMI
vėjo už tai, kad
Vokietija padėtis labai bloga. Neimant
į patį popožių
ir prašyti,
Yorko Arkivyskupam.
privalo Franci jai
atmokėti don|?n skolų, už kurias šian
REVOLIUCIONIERIAIS
idant Bažnyčios Galva airius
I Konsistorius įvyks pirmojo
pilnai visa tai, kas jai pripa die ji nei nuošimčių nemoka,
taikintų.
Fašistu vaidas Mussolini pa gruodžio mėnesio dalyje.
ROMA, .-pal. 29. — Nors
žinta.
turi gana dideles
išlaidas?
Dėlto, republikonai
savo
Fiicta kabinetas įdavė kara skelbė atsiliepimą į gyventoBet kuomet vokiečiai prią- Toms išlaidoms pajamų tikė
vyresniuosius vadus
ragina
liui atsistatydinimo raita, te- jus. Sako:
šinasi ir kuomet atsirado ki tasi gauti iš Vokietijos. .Tuo-'
Santarvės spėkos mažos.
Romon siųsti delegacija. De
čiaus pilnai pikio jis savo *'Karininkai, kareiviai ir pi
tokių kliūčių, pirm
keletos jaus po karo visomis pusėmis
legacija turėtų prašyti popeSantarvės
valstybių
spėkos
liečiai! Fašistų veikimas ne
priedermes.
mėnesių Francijos vyriausy- betiksliai leista pinigai. Kaipžiaus paskirti apaštalinį dele
permažos,
kad
jos
galėtų
vesMinisteriu kabinetas vakar atkreiptas nei' prieš karalių,
gatą ir šiam ] vesti ištirti vi
i ir palaikyti tvarka dide- W T> alillko P ™ *»*?**"** tf, Juk pirnai tikėtasi gauti bit
po ilgo posėdžio nusprendė fa- nei prieš šalį. Norime, idant
mažinimo, jei An/rlija ir A - j U o l . u s a u k f i o g Vokietijos.
TURKAI. GRAIKAI IR
sa padėt] Airijoje.
šistams nepasiduoti ir, prirei- karalius butų tikrai Italijos BULGARAI PARTIZANAI liuose vakarinės Trakijos plo i merika panaikins
Francijos
ftiandie Francija su išlai
Kai-kas tvirtina, kad tame
tuose.
Dėlto,
komitadžiams
j
kus,
imtis
kuogriežčiausių karalius, be,t nepasiduotų nieskolas.
VEIKIA.
domis jau atsargesnė.
Bet
republikonų sumanyme nėra
nebus
baimės
išvystyti
savo,
prvemonių.
kingoms sugestijoms, kokius
Tai buvo tuščia svajorjė. jos visgi nepaprastos.
Tik
taikai noro.
Tik norima
veikimą.
Santarvės
spėkos
>
Iš pradžių buvo nutarta pa- jam šiandie paduoda jo silpni
DOGHAN-HISSAN, Vaka daugiausia laikosi miestelių Jai neišsipildžius, Prancija viena skaitlinga franeuzų ar
tuomi pažeminti Airiu hierar
skelbti karo padėtį šaly. Bet ministeriai.
rų Trakija, spal. 25 (Rašo a n - j K a ( 1 t u o t a r p u
Bodžiu
n o r a pasiliko prie savo senų reika mija kasmetai paglemžia mil
chiją, kuri nesenai viešai pa
paskui tas nusprendimas vy •"Maršuojame ant Romos, ižiniškas sumas.
Didelės su
glų laikr. korespondentas). - j k a m a p s a l l g o t L
smerkė republikonus už j n
lavimų.
dant Italijai duoti pilną lais
kinti atidėtas tol i aus.
reikalingos
palaikyti
Balkanams grūmoja
naujas
vodamą kovę.
Šiandie staiga Vokietijos mos
Turkų komitadžius Traki
Vieton karo padėties paskel vo, idant italų tautai pavesti
Atrodo, kad tik ko joj organizuoja kemalistai ka markės pradėjo dribti ir Pra Varšavos ponijos imperializ
Todėl, republikonų
vyres bta proklamacija i visus Tta- rtaliją, apie kurią svajojo kri karas.
kiu bent stebuklingu būdu bus rininkai.
mą. Nes lenkų markės krin
nieji vargiai sutiks su tokiu iijos gyventojus.
Suorganizuota jau ncija apima nauja baimė.
tę kare milionai. Maršuojame
išvengta tos naujos nelaimės. apie 5,000 vyrų ir sutraukia
ta žemyn paskui Austrijos
sumanvmu.
J i e žino,
kad
Riihro okupnotė.
Ministeriu kabinetas prokla su meile ir šauksmu: Lai gy
Apie Trakijos statybą galu ma į Strandama kalnus. Ka
kronas.
hierarchija pasielgė teisotai i nacijoje pareiškia, jog fašis vuoja armija, lai gyvuoja ka
Francijoje
pradeda
imti
tinas žodis dar netartas. T a s rininkai tvirtina, kad turkai
Franci jai su' finansais tad>
ir teisingai, jei smerkė kovą tų veikimas yra ^evoliucinis ralius, lai gyvuoja Italija!"
viršų
nuomonė,
kad,
turbūt,
prigulės nuo ateinančios tai organizuojami ne užpuolimui,
tikras krizis.
ir šaukė airius taikon.
ir išdavikiškas. Jų tikslas su
Vokietija
galų-gale
arba
mė
kos konferencijos. Evakuoja bet savo apsaugai.
Lankia rinkimų, i f
(PARYŽIUS,
spal. 29. —
arianti valdžią, suardyti soTaiko kslausimas.
gins išsisukti nuo kontribuci
moji iš rytinės Trakijos grai
.Turkai paskelbė perspėji jos mokėjimo, arba neišgalės
cialį gyvenimą ir šaly įvesti i Čia diplomatinėse 'sferose kalFrancija mato dar vieną ir
kų kariuomenė apsistoja va- mą graikams ir bulgarams.
Nežiūrint to, čionai
daug
terorą, paskui nepakenčiamą J bama, kad jei fašistams pavymokėti.
Taigi, Franci ja at-. paskutinę gelbėjimosi lentą.
karinėj Trakijoj ir tenai t v a r - į S a k o > ^ kWkvieną
kalbama ir rašoma apie gali
furkų
s0 _
ktų užgrobti Italijos valdžią,
reakciją.
eity nieko visai negaus.
Tai ateiną rinkimai Suv. Val
kosi.
Atrodo, kad galų-gale ( d ž i a u s u ž p u o l i m a b u R u ž p l l i t a
mą taiką nacionalistų su reAnt galo pažymima, kad fa neužilgo Europa susilauktų I
Tiesa,
franeuzų
valdžia stybėse, taipat Anglijoje.
publikonais.
Apie tai eina
ji
nepasiduos
be
kovos^kuo-»
^
(
]
u
g
r
a
i
J
m
y
g
o
d
ž
i
u
šistai turi tikslą sugriauti pa- talijos su Jugoslavija karo.
darbuojasi Vokietijos finan
Francija
tikisi, kad vieni
visokios žinios.
met
rytinėn
Trakijon
gryž
mitadžiai
ne
G
r
a
i
k
a
m
g
k
o
Nes fašstai yra priešingi Ra! čią monarchiją.
sus paimti kontrolėm
Te ir kiti rinkimai rezultate gal
Pirmiausia sakoma, jog re
reikalingi.
Nes
jie
Maritza
>
Pirmiau buvo spėjama, kad pallo sutarčiai'.
.
čiaus
nelengva tas atlikti. pasirodysią Franci jai palan
publikonų vadas de Valerą
pakraščiais turi stiprią armi
Partizanų pilna.
Į Facta kabinetas fašistams nu
Toks darbas surištas su dide- kus.
Gal Francija sulauk
turįs susisiekimų su vyriau sileis.
ją,
evakuotą
iš
rytinės
Tra
Norėta su jais stoti
TURKAI SUTINKA SU
Visoj ^Trakijoj išnaujo kaip
lėmis komplikacijomis. Patys sianti pagelbos.
Gi jei ne,
siuoju nacionalistu
armijos kompromisam Premier. Facta
kijos.
Tečiaus
taisosi
graikų
KONFERENCIJOS VIETA. is žemes isdvgo komitadžiai.
francuzai nepasitiki tais savo tuomet bus pagalvota apie
vadu Richardu Mulcahy. Sa Romon pakvietė vyriausią fa
»
, i
,r .partizanų hunai iš tų civilių,
m .
Tai partizanų kuopos.
Ka-; .
: ._
.
__ . . . sumanymais.
Rubro okupuotę.
Bet jau
koma, jiedu susimaino pažin šistų vadą. Bet, turbūt, tas
KONSTANTINOPOLIS, sp. ro laiku jos buvo apsiautusios 'kurie apleido rytinę Trakiją.
Francija veiksianti
I r jei Vokietija bile dieną tuomet
iomis taikos klausime.
vadas atsisakė stoti kokiai! 29. — Turkų nacinalistų val
i,Tio
partizanai
pakels
kovą
ne vien Trakiją, bet ir kitus
paskelbtų savanorį bankru- viena.
Paskui, Dubline vieši iš Ro nors kompromisan, jei kabine
gryžusiems
Trakijon
turkams.
džia Angoroje oficialiai pas- Balkanų plotus. Šiandie ko
mos atvykęs monsignoras O* tas staiga atmainė savo pozi
kelbė, kad ji sutinka su pas mitadžiai ir \į\ atgįja.
I r Tai bus kartus kerštas.
Hogan. Taigi, šis abi pusi ciją ir pasirengė stoti kovon.
Visų trij'ų tautų komitad 29 MOTERYS KANDIDA vės, pasirašytą M. Gelermano
kirta konferencijai vieta.
gangreit
santarvės
valstybių
mėginąs suvesti krūvon ir su
TĖMIS.
laiškelį, jog jis negalįs atvyk
žiai Balkanams neduos ramy
Konferencija
turi įvykti kariuomenė apleis
Trakiją,
taikinti.
Monsignoras, sako
LONDONAS,
spal. 28. — Šveicarijoje.
ti valdybon nuskirtą dieną ir
I r todėl
pramatomas
Prasidės lapkr. tuomet komitadžiai pradės sa bės.
ma, abiejose
pusėse turįs
LONDONAS,
spal. 29. — ateisiąs kitą dieną ir prie to
Vietos laikraštis Times gavo 13 diena.
naujas karas.
vo
akciją.
.
d r auglį.
Be vyrų parlamentan kandi laiškelio vokoj
žinių iš Italijos. Praneša, jog
įdėta penki
Komitadžiai Balkanų poli
Kova eina.
datų
kandiduoja
dar
i
r
29
mo
fašistai' vakar pradėjo akciją
ISMET PAŠA UŽSIENIŲ
tūkstančiai auksinų. Inž. Jo-*
tikoje visuomet lošia svarbią
terys.
Anglijoje
verda
kampa
MINISTERIS.
Nežiūrint tų visų kalbų ir su tikslu pagrobti valdžią.
rolę.
Komitadžiai prįguli įkimas neturįs su šia lentpiuve
nija.
Užėmė
jie
jau
kai-kuriuos
žinių, kuone visoj šaly kova
•
' vairioms tautoms. (Tų tautų
jokių reikalų, o buvo tik jo
miestus.
J
ų
rankose
yra
jau
ANOORA,
spal.
29.
—
Tur
eina savo keliu.
Republiko
valdžios juos ir palaiko. Pri
žinioj .planas jų senosios lent
TURKŲ ŽANDARMERIJA
Florencija
ir
Milanas.
Daugel
kų nacionalistų valdžios už stato jiems arklių,
nai visur išpasalų užpuldinėja
Dainininkai Oleka ir Byra,
maisto,
pjūvės,
kuris
reikalingas
TRAKIJOJE.
vietose
susisiekim.
pertraukti
sienių reikalų ministeriu pas 'ginklų ir amunicijos.
valdžios kareivius.
žinomi Lietuvos operos artis
Statybos skyriaus patvirtini
Sakoma, jie tuo būdu mė Visur jie eina be pasipriešini k irtas gen. Ismet paša vietoje
tai
ir
smuikininkas
virtuozas
i
Komitadžiai karo laiku vi
mo.
mo.
ATĖNAI,
spal.
29.
—
Tur
Vussuf Kernai bey.
gina įrodyti, jog bi kaip ne
suomet patarnauja regularei Leškevičius atvyko New Yorkų nacionalistų žandarmerijos
Tą laišką su pinigais Joki
manoma pasiduoti, jog jie esą
kariuomenei.
Kaip skautai k'an. Jie rengs koncertus lieRepublikonų sukilėlių eilėse džia, kad tiems vaikinams bukarininkai atkeliavo j Rodošverti ne bi kokių koncesijų,
mas pristatytė valdybai. Ap
jie sudaro visur priešakines' tuvių kolonijose. Vakar, spa- to, rytinėj Trakijoj.
veikia
daugiausia
jauni
vaikitų
geriausias
daiktas
emigjog nacionalistai į tai visa
svarsčius tą dalyką miesto
sargybas arba užsiima žvalgy- lių 29 d. artistai giedojo per
nai.
Kuomet
Airijoje
praderuoti
kur
į
kitas
šalis.
turėtų daugiau domės atkrei
šv. mišias Brooklyn'e šv. Jur
valdyba yra nutarusi pavesti
ba.
ta
kova
už
republiką,
tie
vai
Jie
tvirtina,
kad
tokia
išeipti.
gio bažnyčioje.
visą šį dalyką Kauno apygar
Bulgarai
nepatenkinti.
kai, tuomet 10—12 metų ani- vybė
nereikštų
ištrėmimą.
Vvriausvbės sferose tečiaus
dos teismo valstybės ginėjo
PAKELS KOVĄ PRIEŠ
Kuomet Mudanijoj pasira
turima daug vilties.
Sako žiaus, pradėti lavinti. Šiandie 1 ) e l t 0 ) vyriausybė turėtų paAMERIKOS PROHIBICIJĄ.
žinion.
KEISTA DOVANA.
ma, jog republikonų spėkos jie eina 17—19 metus am- Į s į r u p i n t į jų išeivybe, turėtfc šyta paliaubų sutartis, ti|ožiaus ir dauguma jų neturi apmokėti išeivybės lėšas. Tai jaus graikai, bulgarai ir tur
nuolat silpsta, jog netoli tas
PARYŽIUS,
spal. 29. nei tėvų pei namų. J i e įpra- J geriausias butų to klausimo kai pradėjo organizuoti komiKyšių davimas^ tai yra blo-' SKAITYKITE K PUTINlaikas, kuomet jie visai nu
Vyno gaminimo bendrovės Eu
to gyventi kovos laukuose ir i š s p r e n d i m a s .
tadžių būrius. Bulgarijos — ropoję skiria dideles pinigų su gas priprotis. Buvo jau ke
silpnės ir pasiduos.
KITĘ "DRAUCV
vesti partizanų darbą.
Tečiaus, tiems vaikinams, Trakijos pasieniu Bulgarija mas kovai su Amerikos pro- letas atsitikimų, kuomet mieKitas klausimas.
Tokiems vaikinams negana, k u r i e . n o I ) ė t l | l i k t i Airijoje, sutraukia spėka's, sudarytas
s to larnautrjams buvo siūlo P I N I G U K U R S A S .
bibicija.
Kuomet Airijos vyriausybė pasakyti "Eikite sau namo/'' vyriausybė turėtų parūpinti iš buvusių Trakijos gyvento
Po karo kai-kurios Europos ma iai nuošimčiai nuo sąskai
paskelbė amnestiją
visiems Reikia žinoti, kad pradėjus a m a t ų m o kyklas ir tinkamą jų, kurie apleido savo namus, šalys, ypač Francija, tikėjosi tos, tai stačiai siųlomi smul Lietuvos 10 litų
$1.00
1918
metais
jie
neturi,
jokių
d
b
t
ar a
tiems, kurie savanoriai pasi
kuomet Trakiją užėmė grai daug pelnyti Amerikoje par kioms išlaidoms pinigaiAnglijos sterl, svar. 4.44%
namų,
neturi
darbo
ir
nepra
duos, kilo klausimas, kas da
Vyriausybės paskelbta am- kai.
Francijos 100 frankų 6 8 4
duodant vyną. Tuo tarpu A- \Rugsėįo 24 dieną einąs Sta
tę
dirbti.
ryti su pasidavusiais, jei jie
nesti ja iki šiolei davė menkus
Bulgarijos valdžia nepaten- merikoje įvesta prohibiciją.
tybos skyriaus vec|ėjas inž. Italijos 100 lirų .... 3.84%
Išeivybės
klausimas.
ifitikrųjų paklausytų vyriausy
rezultatus. Labai mažas skai kinta, kad vakarinė (Trakija
Vokietijos 100 markių .02%
Tad nuspręsta jai pakelti Jokimas yra gavęs nuo J . Lebės pakvietimo.
Airijos politikai tad spren- tlius sukilėlių pasidavė.
pavesta Graikijai.
Bulgari- kovą.
.0080
vino ir M. Gelermana lentpiu- Lenkijos 100 mrk.

KAS GALI AIRIUS SU'
TAIKINTI?

Į

'

Civilis Karas

Italijoje

Fašistai Skelbia Nori Užimti
Sostinį Roma

CMCAGOS ARKIVYSKU
PAS BUS KARDINOLU.

KABINETAS NUSPRENDĖ KOVOTI SU
FAŠISTAIS

ja tvirtina, kad jei santarvės
valstybės rytinę Trakiją grą
žina turkams, tai vakarinė
Trakija turi gryžti Bulgari
jai.
Gi jei ne, tai abi Tra
kijos dalys turi but prokla
muoti1 kaipo autonomini ir tu
rėtų pasilikti Tautų Sąjungos
kontrolėje.
Pagaliaus, Bul
garija sako, kad jei Serves
taikos sutartis palaidota, tai
delkotfi neturėtų but padary
ta revizija Neuilly 'taikos su
tarčiai. Pastaroji sutartis lie-'
čia Bulgariją.
,f
Kadangi Bulgarija pers ii pna, kad jos turėtų išklausyti
santarvės valstybės, tai komitadžiai privers Europą išgir
sti Bulgarijos reikalavimus.

FRANCIJAI RUPI RUHRO
PLOTAI.

TRAKIJOJ GALI KILTI
KIRAS.
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LIETUVOS OPEROS
ARTISTAI AMERIKOJE.
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- kėjimas numuš litą? Pasirodė, kąs Lietuvos duonos. Esant menys. Gd 1921 '.metais areš^j
darosi, kad
LUTVVIŲ KATALIKŲ
kad užsienio finansistai juo Lietuvos pinigams aukštos tuotų skaičius siekia 1,464,- M OHIl I I M U J HJWM. t r a c j , j a i ) jjgg įietuvos piliety-1 O kas pas mus dai
bės įstatymas visai nekliudo 'ir Ch&agoje.
DIENRAŠTIS
i
paskiki. Pasirodo, kad Lietu vertės mes pradėsime išnau zyo.
tų lietuvių, kurie gyvendami Per 8 metus valdžiusieji
"Taigi, gana aišku", pažy44
• t f va amžinai nemokanti išgar doti Vokietiją. O savo duoną
Jungtinėse Valstijose, yra ta miestą ir apskritį žmonės aiš
mi kapitonas Stayton, "jog
sinti* savo .. reikalų, šitame busime priversti parduoti
1.
Ar
Taaiista
pritąrj
tam
liną kasdieną išskyras nedeldieiyus.
pę pilnais šios šalies pilie kiai apsivogė. Teismų ;teismai,
proiiibicionistų pranežiraai aatvėjuje išgarsino pinigus tin lims su augštesnin pinigu.
Lietuvos įstatymui, kad visi
PRENUMERATOS 'KAINĄ:
čiais, nes aišku, kad dviejų siiandalų skandalai. Iffokyklų
Žodžiu sakant, įvedus litą, pie piktadarybių ir visokią*
Metams
$8.00 kamai užsieny, bet viduje ne
Amerikoje gyvenantieji Liet.'
valstybių piliečiu būti negali direktoriai atsidūrė kalėjime,
įvyksta laikinai ;I4efcūvoje mi ;praafižengimų mažėjimą ir aPusei Metų
$3.00 sugebėjo pasitikėjimo įskėpinpiliečiai turi įsiregistruoti Lie
ma.
šinys. Bet tame mišinyje du įpie pasekmingą prohibi«igos
nes jiems priparodyta milijo
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai ti. I r ne Lietuvos valdžios čio
tuvos Atstovybėje, arba jos į5. Ar Tamista manai esant ninės vagystės. Kalbama pla
kas skaitosi nuo nžsirašymo dienos nai kaltė, bet paoiu. Lietuvos dalyku jau aiškėja dabar: li vykinimą nesutinka su teisy galiotose įstaigose ligi šių
m n o Naujų Alėtų. Norint permai gyventojų tamsumas ir baugš- tas užsieny ir ^biržoje pasitik, be".
reikalinga kreiptis į Lietuvos čiai apie .da*|jybes kitų. Mometų gruodlžio 22 d.1
•,
nyti adresą visada reikia prisiųsti
Seimą ir reikalauti, ;kad auk- ikesčiai tiek padidėjo, kad
liejimo rado ir Lietuva ima Aišku, besidauginant pra
ir ienas adresas. Pinigai geriausia turnas. Tiek kartu, apvilti, tiek
Atsakymas. Taip, nes kiekSoiaus rmminetieji statymai žmogus kautais yjra priverstas
prieškarinį sižengimams, reikalingos di
tinsti išperkant krasoje ar eiprese kartų subankrutyti, jie dabar žengti į normaJį
vienam Lietuvos piliečiui yra
"Maoey Order" arba įdedant pini savo šešėlio bijo. Be to, prieš stovį.
desnės viešosios išlaidos. Tas
j r .^tvarkymai butų atšauk namus parduoti ir dar neišsigarbė
savo
noru
viešai
pasiža
gai į registruotą laišką.
išlaidas turi sumokėti ramus
pat pasirodant litams visos
moka. .Busikonipromitayę da
dėti būti ištikimu Lietuvos ti arba pakeisti f'
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 .
gyventojai. Tai-tau ir prohibi- valstybės piliečiu.
Atsakymas. Lietuvos pilie bartiniai valdytojai tori drą
kainos krautuvėse pakilo dvi
2334 So. Oakley Ave., Chicago
cija. Įstatymai niekinami, pik {
gubai trigubai ir staigiai. Pir
tybės įstatymai jau yra vyk sos statyti vienok savo žmo
2. Ar Tamista pritari tam
Tel. Roosevelt 7791
tadarybės plinta, išlaidų naš
kliai, ypač žydai, turėjo dvi
domi, ir nereikalinga jokių nes, nes tikisi dar -pasipelny
Lietuvos
įstatymui,
kad
gy
i
* Association Against Pro- ta auga.
minti. Jeigu litai nupuls, rei
1
-• atšaukimų nei pakeitimų, betti, tikisi nupirkti visokiomis
venantieji
Amerikoj
Lietuvos
kia apsisaugoti, nes už juos hįbition Amendment" organi
būtinai yra reikalinga, kad niacliinacįįomis halsų.
piliečiai,
kurie
neįsiregistruos
parduodant, nebenupirksi už zacijos įsteigėjas ir veikėjas
iki gruodžio 22'dienos šių me "Naujienos" ^patvarkytų sa •O „balsuotojai! J ų nebalsuo
»
kapitonas Stayton skelbia įdo
Toli mes nuo Lietuvos ir tiek pat. Jeigu litai laikysis,
tu, neteks pilietybės, tiesių vo protą ir sąžinę, kad nors ja maine nei pusė. Goresnieji
mių žinių.
kartą pramatytų savo juodus sako sau, vistiak iš to nieko
nepigu iškarto sugaudyti pra tuomet kainas pakėlę mes vis
Lietuvoje!
nešamas naujienas. Tas pat y- gi pasipelnysiu, kol dalykai Faktais įrodo, jog per du
Atsakymas. Taip. Nes sulyg darbus tarp lietuvių išeivijos neišeis. Bet reikėtų bent mėra ir su naujais Lietuvos pini bus neaiškųs.Mat paprasta tai prohibijos metu Suv.. Valsty - Ar žmonės labai turtingi pilietybės įstatymo * '.pastaba : ' h daromą skriaudą Lietuvių j gj^tį -reikėtų i>ent doresniems
syklė rodo, kad šalis su augš- bėse piktadarybės ir visokios
neatsisakyti' sąžuiingai savo
gais.
jaučiasi laimingesniais už ki-( neužsiregistravusieji suvirs še ff antai.
rųšies prasižengimai žymiai
L. L. P. 105-tos stoties pareigas atlikti. Jei šitie .UuVienas Lietuvos laikraštis ta valiuta turi brangesnį pra
šių mėn. nuo pilietybės įsta-1
tust
pasidaugino.
rast. J. S. Kesminas. vo negeri, skirti reikėtų kitus.
ražo, kad žydai Lietuvos litą gyvenimą, negu šalis su pigia
fcalamonas pertekęs auksu, tymo paskelbimo, Lietuvos
Įdomiausia tas, sako kapito
P. S. ^Pražau ir kitų redak Reikėtų kad bent Lietuviai Apačioj pradžioje numušė net valiuta. Amerikoje prieš karą
randa jame vien apsivylimo ir Atstovybė neduos tiems jokią
tris kartus, kitas dieną, vėliau doleris du kartu buvo dides nas, jog dauguma piktadary šaukia: "Tuštybė tuštybių"! pasų. *Nuo to registravimos cijų, kurios, yra prielankios merikos piliečiai rinkimuose
rašo, kad litas biržoje net virš nis už rublį, ir pragyvenimas bių paeiną i§ uždraustų svai
'^Pullinan"; amerikonišką gal susilaikys tie, kurie pa Lie tuvos pilietybės įstatymą čionai sektų pavyzdį Lietuvos.
nominalės kainos pakilęs. Apie atsieidavo dvigubai, negu rų- ginamų gėralų vartojimo. 2mo vagonų (karų) karalius, įgijęs klausys "Naujienų" suvedžio ms kad patalpintų savo laik , Po aštuonių metų repibliraščiuose.
konų valdymo Chicago atsi
numušimą rašo "Laisvė", ku sijoje. Tas pats dabar, palygi nes šiandie daugiausia varto du šimtu penkiasdešimts mi- jimų.
dūrė arti bankroto. Skandalai
J. S. K.
rą visą laiką apie litą buvo nus Vokietiją, Lietuvą su A- ja naminio darbo nuodingą lionų dolerių, pasakė: "Aš ne
3.
Ar
Tamista
pritari
tam
valdininkų tapo garsus visam
kuogerlausios nuomonės. Ajric merika. Įvedus Lietuvon pini degtinę. Nusigėrę pabiųsta ir su laimingesnis, negu kada aš Lietuvos Atstovybės Washingpasaulyje. Ir sumanytoji "Chi
lito nepatikėtiną kilimą rašo gą artimą doleriui, kainos atlieka kuopikčiausius darbus. dieną ir naktį dirbau Už duo ,tone įsakymui, kad visi Lie
cago beautiful^ tapo "dirty
pažangi ečių * 'Tėvynės Ba 1 -anksčiau, ar vėliau turėjo pa Seniaus to nebūta. Nes nevar nos kąsnį. Anuomet, aš val tuvos piliečiai gyvenantieji
(Redakcija n«liua atsakomybės)
place'\ Norint atlikti savo
bas".
Kurs visa laiką naujus kilti. Kas nuo to kainų kilimo tota aštrių nuodų, paprastoj giau tris kartus į dieną su Amerikoje,
įsiregistruodami
r
pilietinę .pareigą žmoniškai,
pinigus kritikavo ir spėjo nukentės! Nukentėtų Lietuva, kalboj vadinamų 'moonsbine'. geresniu apetitu negu dabar; turi išsiimti pasus ir užmokėti
Rinkimai ir rinkimai.
reikia nusikratyti tinginio ir
jiems pragaištį. Kaip čia tad jeigu litas užsieny nupultų. Kapitonas Štayton tai visa aš turėjau mažiau rupesnių ir po $10 o paskui kas metą at
yra? Ar pakilo, ar nupuolė? Tuotarpu užsieny ir Lietuvos patvirtina skaitlinėmis, surink geriaus miegojau".
Nesenai įvyko rinkimai į visiems balsuoti.ir balsuoti už
naujinti pasus, užsimokant pb
Lietuvos Seimą. Nebeužilgo naujus, demokratų statomus
Sudėjus
į krūvą
pas biržoje litas labai reikalauja tomis 56-se didžiausiuose ame • "Mano turtai — didžiausia $5?
kelbtąsias žinias ir naujai S mas pakilo aukščiau nomina rikoniškuose miestuose. Tie man našta, rašė Vanderbilt Atsakymas. Taip. Kiekvienas bus rinkimai Suv. Valst. \ \- žmones.
Lietuvos atėjusias, Lietuvos lės vertės. Taigi užsieny jis visi miestai apima 22,000,000 gelžkelių -karalius miliardie- Lietuvos valstybės
pilietis vairias valdiškas vietas. Ėjo i -O jeigu ir šitie nebūtų ge
ima įgyti perkamos vertės. gyventojų.
litai dabar štai kaip stovi.
rius. Aš nejaučiu jokio malo rems savo valstybės reikalus, agitacija Lietuvoje,, eina A resni, tuomet bent ne mes bu
a.
Paduodamas savo, skaitlines numo, aš neturiu jokios nau bet ne svetimus. Kiekvienas merikoje. Buvo įvairių kandi sime kalti. Jeigu ir šitie nepa
Užsienio birža, ypač Berlino, Pabrangus Lietuvoje visiems
kapitonas garantuoja. Nes jos dos. Ir kuomi aš esu labiaus Lietuvos pilietis brangins dau datų Lietuvoje, yra įvairių A- darytų, ko reikia, tuomet vėl
litus sutiko palankiai. Užsiedalykams nukentės žinoma
nio finansistai negalėjo ne perkantieji: valdininkai, mie- išimtos iš oficialių miestų re laimingas už savo kaimyną vi giaus pilietybę, negu 5 dole merikoje. Bet didelis yra geresnių reikėtų ješkoti. .O jei
žinoti*, kad už litą atsako do- fstelėnai. Bet valdininkams tu kordų. Tos štaitlffies kuovaiz- dutiniškai pasiturintį 1 ~Jis rius. Tik "Naujienoms" ta? skirtumas tarp Amerikos ir gu Amerikoje nesusirastų do*
j rų valdininkų ir piliečiai ne
leris, auksas. Kas kita Vokie rės būti nustatyta alga sulyg džiausiai sako, jog dviem pir džiaugias gyvenimu daugiaus yra baisu, nes piliečių duok- Lietuvos rinkimų eigos.
Vienas ilgai gyvenęs Ame sirūpins jų surasti, tuomet Am.
tijos valdžia. Jai nėra patogu, pragyvenimo kainos. Miestelė mais prohibicijos vykinimo me už mane: jo.sveikata geresnė, lės neplauks į socialistų įstai
augštuosius supis neteisybėse, tuomet mes
kad Lietuva atsikrato nuo jos nai pavargs tol, kol jie patys tais, ty. 1920 ir 1921, pikta jo atsakomybė mažesnė; jo am gą Politinį Iždą, bet Liet. Val rikoje, baigęs
mokslus žmogus mums rašo iš bolševizmo galime susilaukti.
"kopūstlapių" ir grąžina juos nesutvarkys savo parduoda darybių skaičius labai pasi žius ilgesnis, jis gali įsitikėti stybės reikalams.
Bet taip blogai dar nėra. -Bei
reikalaudama atlyginimo. Tas mųjų dalykų. Bendrai imant daugino. Su tuo podraug pa savo namiškiams"..
4. Ar SPamista laikai teisin- Lietuvos pačioj rinkinių die
grąžinimas milijardų popieru- įvedus" naujus pinigus kainos sidaugino municipalinės ir
Pilypas Armour iš Chica- gu tokį Lietuvos pilietybės įs noje iš Kauno: ''Begalinis kia tik netingėti. O negerus
kų ir reikalavimas uiž juos tur Lietuvoje gryžta į prieškarinį viešosios išlaidos.
cagos,
konservų
karalius, tatymą kuris visus lyietuvoje skirtumas. Šiandiena rinkimų buvusiuosius valininkus mai
to numuša Vokietijos pinigą stovį. Iki šiol buvo dvigubai (Pirmaisiais prohibicijos vy biaurėjosi geriausiais mėsos gimusius žmones, bet išsiėmu diena ir visur matai susimąs nyti kitais, geresniais. O i r
trigubai pigiau. Dabar gryžta kinimo metais, 1920, 56-se di produktais ir tegalėjo misti sius pilietybės popieras Ame čiusius žmones, kiekvieno lu- mums patiems bus geriau,
dar žemiau.
jTokiu būdu Vokietija dės į senas vėžes, o žmonėms at džiausiuose Suv. Valstybių pieniniais valgiais.
rikos Jungtinėse Valstijose, puode ir mintyje rimtas klau pigiau, gyventi.
i Kliubietis.
pastaugi), kad litas taip pat rodo, kad viskas baisiai eina. miestuose už girtybę areštuota
Rockefeller. petroliaus kara išmeta iš Lietuvos piliečių simas: koki žmonės bus šaliai
naudingesni! Degtinės niekur
252,310 asmenų. Oi 1921 me lius, turi nfesveikus vidurius skaičiaus?
nusmuktų. Ir Lietuvoje užtat brangy n.
if
Atsakymas. Šitas Naujie negausi. Smuklininkas ir tas SKOLINGAS 2ASISK 0 U Einant į normales vėžes, nu- tais už tą patį prasižengimą ir siūlė milioną tam gydyto
visoki slapti agentai Tr papirk
NI7SIAM.
ti ir savanoriai šmugelninkai sistatant Lietuvoje prieškari •areštuota^jau 343,665 asmenys. jui, kurs jam naują skilvi nų" vylingai sufabrikuotas' paklaustas degtinės, atsako:
"Ką Tamista! Juk šiandieną
skleidžia nesusipratusių žmo nėms kainoms, pasibaigs uki- Reiškia, kad areštuotų skai- duotų. Jis negali valgyti kuo
nių tarpe bauginančius gan ninko išnaudojimas, gaus uki-»čius tuose pačiuose niiestuo met yra net išbadėjęs.
šė: "kiekvienas žmogus kurs rinkimai!" Ant gatvės, kavi — Paskolink man penkiasde
dus.
Buvo rašyta pirmiaus. ninkas už savo duoną tiek pat, se antraisiais^prohibicijos me
paskendęs, nėse, stotyje belaukiant trau šimts dolerių.
Morgan, didysis multimilio- miršta turtuose
kinio, ant kiekvieno' žingsnio ? — Negaliu. Teturiu ,tik kekad svarbiausia ir gal vienin kiek gaudavo prieš karą. Pa tais 36*21 nuoš. pasidaugino. nierius, negalėjo valgyti *ir miršta be garbės".
telė priežastis mūsų pinigų sibaigs svetimšalių Lietuvos
Tuose pačiuose 56 miestuo mirė iš bado, šalįp aukso mai Turtai nedaro žmogaus lai atrasi tą patį susirūpinimą, turiasdešimts dolerių.
"kad savo ba^u geriausiai sa
puolimo gali-būti pradžioje išnaudojimas, šmugelis su se 1920 metais už visokios rų šų.
— Tai duok man tuos ketu• „
nungu.
x
nepasitikėjimas. Taip ir įvyks Lenkais ir Vokietija. Nes šalis šies prasižengimus ir piktada
Carnegie, išdalino savo ne "Palaiminti neturtėliai" sa liai.pa tarnavus. Apie kokį nor riasdešimts ir galėsi būti man
ta. Bet ar daug tas nepasiti- su nusmukusiais pinigais neį- rybes areštuota 1,233,904 as- išpasakytų tartų dalį ir parako Evangelija.
' - * papirkimą negali būti kalbos. skolingas dešimts dolerių.
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PROHIBICIJŪS LAIKAIS.

LITU PASEKMĖS,

PALAMINTI NETURTĖ
LIAI!

SKAITYTOJŲ BALSAI.

A. Rimanto.

ATMINTINOS LAIDOTUVĖS.
(Iš 1863 m. sukilimo Žemaičiuose).
((Pabaiga)
I š a u š o . 2 rugpjūčio 1863 m. (Tą, die-

ną Telšiuose didžiausi atlaidai — "Parcinku]is ,, ). Apie 10 vai. ryto prie kalėji
mo atvažiavo vežimas apsuptas kuopa
pėstininkų ir dviem eskadronam raitelių.:
Gatvėse — tūkstantinė žmonių minia. Iš
vestas iš kalėjimo kun. Noreika dar kal
bėjo į žmones, o paskui kartu su palydo
vu kun. Sudromeliu įsėdo vežiman. Va
žiuodamas jis nenusiminęs ir vis. meldęsis.
Vežimas sustojo už miesto erdvoje
jotinėje ties rusų kapais. Iš tolo buvo
matyti baltas "mirties kuolas". Kun. No
reika greitai išlipo iš vežimo, spėriu *ingssniu priėjo prie kuolo, išklausė mirties
nusprendimo, dar kartą kalbėjo į žmones,
prašė melstis už jo vėlę, nuleido galvą ir
pasirengė mirti. Švystelėjo kardas ir de
vyniolikos karabinų šūvis- sumišo su mi
nios ūžesiu, verksmais... Kruvinas lavonas
panetta pakalnėn ir apipilta kalkėmis TTž-

kasus, duobė nžmindyta arkliais, kad nė
žymės neliktų.
J vyko Muravjovo teisybė, troškimai...,
liejosi ".kraujas upeliais, vilgė Lietuvos
žemelę iš kurios laisvės sėkla dabar di
džiu medžiu auga.
P o dviejų mėnjesių kun. J . ^Nareiko.s

kafpan atgulė ir kun. A. Gargasas.
Kun. Antanas Gargasas gimė 1824 m.
valstiečių šeimoje, Viekšnių apylinkėje.
Žlugtužių sodžiuje. Kunigu įšventintasVar
nių katedroje 1848 m. Vikaravęs Kalti
nėnuose ir Darbėnuose. 1862 m. buvęs per
keltas į Vainius prie Vyskupo katedros
bažnyčios. Prasidėjo sukilimas. Per Var
nius nuo Kražįą ėjęs ŠimkeviČiaus suki
lėlių būrys. Kun, A. Gargasas pastojęs
jiems karo kapelionu. Po mėnesio pagrį
žęs į savo senąją vietą Varniuose. Vysku
pas M. Valančius norėdamas jį išgelbėti
nuo rusų patsai nrbaudęs ir išsiuntęs gy
venti į Bakit&. (mažas bažnytkaimis .tarp
Telšių r Alsėdžių, paskui rusų nugriau
tas). Sukilėliams ėmę nesisekti. Bagdonavičius su savo buriu pralaimėjęs kovą.
Rusai paėmę Varnius. Tada jie Rakitoje
suėmę kun. Gar$asą ir atvežę Telšių ka-

lėjiman, o paskui jau nuteisę sušaudyti.
Ir vėl Telšiams teko baisios žudynės
matyti. Tik tą kartą buvo paprasta diena
— pirmadienis 7 spalio mėn. Žmonių tik
miestiečiai tebuvo, o kariuomenės vienas
būrys pėstininkų ir eskadronas raitelių.
Laikėsi ruduo su mažomis atmaino
mis. Buvo šaltas, miglotas rytas. Ir vėl
apie 10 vai. ryto kalėjimo duryse'pasi
rodo du kunigu A. Gargasas ir J. Šaulevičius Telšių altorista. Stipriu, vyri%u
balsu kun.N Gargasas kreipiasi į žmoues,
lengvai įšoka vežiman ir padeda įlipti se
nukui altoristai. Visą iaiką jis neparodė
nė magiausios baimės; veide matyti vy
riškumas, narsybė, šalta šypsena — tikras,
•dvasios didvyris. Tqje pat vietoje stypso vėl-baltas -kuo
las. Sustojus kun. Gargasas padeda išlip
ti semitui Šanlevičiui, žegnoja save ir mi
nią, patsai užsimąta "mirties marekiniAs", sudeda rankas ir atsistoja... l>argi
rusus nustebinęs nepaprastas nuteistojįo
drąsumas; jie nefeedrįsę .rišti jo prie kuolo,
,nors to lįstatymai imkalavę. J a u n a n t pirmą ^ykį .nažiaia dei ko\n*&>ataiJtyta. Bet
kun. Gargaso stovyla nė nesujudėjusi,

Antrą kart švystelėjo kardas ir nelaimin
gasis paplūdo kraujuose..". Vėl pakalnėn,
vėl kalkės įr linksmas paradas mušant
būgnus... v
': .
Kun. A. Gargasas būdamas kalėjime
nukalęs iš. pinigu kelis žiedus. Tik iš va
karo prieš mirtį sužinojęs apie savo nusmerkimą. 'išpiaugtęs tuose žieduose kun.
Noreikos ir savo inicialus su mirties datomis.Prieš mirdamas padovanojęs tuos žie
dus kažin kokioms pažįstamoms ponioms.
Tris mėnesius ant nužudytųjų kapo
rusai ėję sargybą, kad žmonės nepavog
tų kūnų. Daugelis siūlę po kelias dešimtis
rublių (tada nemaži pinigai), kad kas nors
nužudytuosius iš ten iškastų. Bet žmonės
tai rusų buvę įbauginti, kad niekas 4casti
nesiryžęs. Paskui pasklidęs gandas, kad
lavonai kažin kieno iš ten jau pavogti ir
niekas jais iki šiol nebesirūpinęs.

m
- 'i&aįp ckov^jo ir žuvo gacbingu .mūsų
toasto vyru. Jų kovos ir mirtis papuošta
gausingais žmonių legendomis. įLaki
vaizduotė daug .pasakų sukūrė. Jos j &
plitusios po žmones kovotojų vardą skar-

dina, garbės jiems vainiką rpina.
Jau iš to kas pasakyta skaitytojas
supranta, kad tuodu laisvės kovotoju bu
vo tikru lietuviu. Jiedu išęjo n e iš /žiburį
•cių.rumų, bet iš vargšo Uetuvjp saiaan&tos
lūšnelės. V^KDVOj o ine už

JKOTŠUVĄ,

b e t ir/

gimtąjį kraŽtą, senąją Lietuvą. Jaunosios
Lietuvos idėja juose gal ir nebuvo subren
dusi, bet senoji Iietuva, toli .gražu, ne
buvo Lenkija. Tai parodo h* Lietuvos di
dikų kovos už krašto savistovumą. Kitu
jų lietuvybei įrodymų nė nereika.
Ątetus akia savo tautos pjsajertin tokių
didvyrių tūkstančius raadme. Jie yra di
džiulio tautos medžio žiedai, kur pražydo
vos laisvės dienai brėkfctąnt. &et užėjus
ankstyboji beširdė šalna nukando jaunu
čius žiedelins. Nedaugeliui. jų 'teko visa
grožybe sužydėti — laisvos Lietuvos su
laukti. Tie ^tautos išrinktieji yra mums
amžių ,payywlys. Juos sekdami turėtume
savo rfeprik&fusomą gyvenimą kurti. Kas
dien atsiminkime laisvės nušrą, dygius
erškėčių takus!...
Tejšįai, 1922.
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Komisija išdavė galutinų*
Dr. A. J. TAW/W£VICZIUS
Tet 0 « « 1 167. vak. Q»I«I- a u s ) )
raportų iš vakaro įvykusio
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
10821 So. Micbigan Ave.
spalio 1 d. Pelno liko $25.65.
VALANDOS: 8^.10 r y t a l - J 7 > o U
Vyčiai rengiasi visu smar-r
j?iet ir 7—-.9 vakare.
Lietuvis Gydytojas Ir
T«l. I»itflmanJ213. Chicago, UI.
tarnu .prie parapijos bazaro,
=£/
Chirurgas
*
kurs pcasjdės lapkr. 5 ,d. Ple-1
Jau Siunčiame Per
3331 s o o t h Halsted Street
T
duosiu,! nei eisiu. l?ai nemadV [racijasj vos tesurinko 80 tukst. nuoja daug, kad padarius kuo-,
Valandos: i« iki U ryta: 1 iki
WESTVILLE, U*L.
DIDYfr VALSTIJINI
Res. Tel. Cicero 3653
po pietų: • iki t vakare
Ofiso TeL Cicero 4f
nųs išsitarimai. Ale su laiku Hiksinų. Tam tikslui aukoja didžiausį pelnų.
BANKĄ
Į jie -prisidės prie savųjų (bure jis ir -visas savo ineigas, ku j&Jutarė sure»gti prelekeijas
-. Vakarienė, —žinelės.
Jio.
"SS3S
rios pagtl jo paties išsireiški apie sveikatų. Išrinko komisi-į
1333 So. 33 Court
Spalio
15
d.
naujoj
svetainėj,
Te' Blvd. 70*3 (j
N.
C
Cor. 49 Court ir 18 Str.
mų reiškia tiek, kiek lašas ju jų: A. Valonį ir Sst. Cibulskį
ant viršaus vaistynyčios.
Sv. Rožančiaus Moterų Dr-ja
pakviesti gydytojų prelekeiDabar bažnyčios vidus yra rose —
surengė svetinga vakarienę
1112 West 35-ts Streąt
LAKTU VIS DENTTSTAS
gražiai ištaisytas. Taipgi turi-t Gerb. skaitytojai, aiškiai su-' joms laikyti. Šiu prelekcijų sc
^
parapijos naudai. Moterėlės
CH
&712 SO. ASHLAND AVENBE
Chicago.
,me naują, murinę klebonijų. O praatate t&sjų, kurio dėlei tikslas bus geresniam supažinARTI 47-tos Gatvės
vakarienei kai-kurios labai
|r
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Turtas virg $7,000,000.00
dinimui
visuomenės
su
sveika
dabar
turime
ir
savo
svetainę.
rašau.
—
Šviesos
mūsų
Tėvy
8eredomis nuo 4 iki 9 vakare.
duosniai aukojo. Nevien drau
Parkele savo ofisą po num.
Tik reikia apgailestauti, kad nei, bei broliams reik f- Švie tos dalykais.
gijos narės aukojo, bet prisi
3341 — 43 So. Halaied Street
dar neturime savos, lietuviškos sos! Duokime rproga, aukodami Į Ant galo buvo programėlis.
Hauiame Jnctaos Ręst. 3 kibų. |
»ofr»cft>^S3s^s^:-;»s^g
dėjo ir geros parapijonės. Kai
J. P. WAltCHES
priima Ugonins nno 9-13 A. M.
mokyklos, kurioj lietuvaitės pagal išgalę, mažutėliams mu Paprastai būdavo prakalbėlės,
pradėjo plaukti su visokiais
«-« P. 34.
La wy er
ir
tai
daugiausia
vyrai
atlik-p
Tel.
BouievArd
7179
.
.
mokytojos
.mftkytų
mųs
vaiku|!
broliams,
mokslą
igyti.
gų
LIETUVIS ADVOKATAS
užkandžiais, vienos su'(žąsimis,'
saro ofisą po n u n e r t o
Rezidencijas Tel. Fairfas OS74 rf »
Dion.:
41. at 1-137 JI.
^ ^ \
davo. Ši kart# buvo kitoniškas
4T93 8 0 . ASULAJTD
AVENIE
antros su antimis, kitos su di čius lietuviškai. Ale mūsų vai Jie gi mokslų įgiję niekuomet
z>
Strr^t
Tel. L Verbom 33331
programėlis. Vytės O^Pėsti- = r :
t V^arato: 13336*. Waba*h Are, )
SPECIJALISTAS
Roseland
Tel
džiausiu gaidžiu ar višta iš kučiuose visvienyra lietuviška nemirs savo geradarių rėmėjų.
SSTT
ninkaitė
ir
K.
Zauriutė
due
Dilovu, Motėm tr Vyrų Lia"H
dvasia
skiepijama.
Per
vasa
—
—31
8avo
laiku
irgi'
taps
jie
mūsų
Tel. Boulevard J31A0
kepta, o dar kitos sų visokiais*
CvaL: ryt* nuo 19—1S; nno S—t]
ros atostogas mūsų gerb. kle Tėvynei neišpasakytai naudin-s tas mus palinksmino savo
DR. A. J . KARALIUS | | 3 ' V *
>+~±.
pyragaičiais, gardumynais, tai»
pietų; nuo 7—8i39
vakare.
[NadkMl o ml»: I I Iki 1.
bonas, vargoninkas įr t p. M., gi. Pravardės aukotojų bus pa švelniais, maloniais balseliais
Lietuvis
Gydytojas
tik stebėkis. Svetelius taip gar
Telefoną* Drevei **8©X
A. A. S L A K 1 S
3303 South Morgan Street
ginskaitė mokydavo juos garsintos ir da speciališki laiš Tai tikros dainos žvaigždutės.
džiai pavaišino, kad jau neuž-'
ADVOKATAS
Chicago, 111.
lietuviu kalboj skaityt, rašyti kai išsiųsti j kolonijas, kurios Tikrai puiku, kad programėOfisas TtdomiestyJe
MB1 •
mirsime, turbūt, niekad šios
ir katekizmo.
tam tikslui neatsisakys auko- lius po susirinkimų padaroma
vakarienės.
Bvoom 1191
4
margesniais; įvairesniais. Ž.
I valandos: 3 TJU
Dabar,
mokslo
metams
pra
ryto Iki 8 po pistųi
Svetelių atsilankė labai gra
i N a m ų T«l. Hyd*
Hydi įeifr įm • J
Aš
tam
tikslui
aukoju
vėl
sidėjus,
tai
.gerb.
klebonas
su
Du žydu sėdėjo traukiny.
žus būrelis, seimininkės gra
L.'.
3107 So. Morgan Street
vargoninku
mokina
\»ikus
Pirmasis
žydas.
—
Aš
nie
žiai patarnavo sveteliams, pa
=^JI1U1IIIIUU31WIIIUU1«U4JIIIMM»
CHICAGO, HJJNOJS
Aukas galima stačiai siųsti kad nevažiuosiu į Mariampolę
šildžiusios
dailiai, baltai, f^tadieniais. Tik reikia vienyTelefonas Tards 5033
•bes, kantrybės ir daugiau šiuo antrašu:
kitų vasarų. Ten .beveik iš
Valandos — 8 iki 11 Iš ryto| kaip slaugės ligoninėse.
po pietų 6 iki 8 vak- Nedėllomis
meilės tarp savųjų.
Lithuania. Kun. P. Marti imtinai lietuviai gyvena.
ADV0XATAS J
Mūsų
gerb.
klebonas
taipat
ofisas uždarytas.
Tai pirmi symptomai kurs reika
šiui — Direktoriui " žiburio' 1 Antrasis žydaę. — Tas pat
Ofisas Didmiesty! :
lauja pagelbos.
daug pasidarbavo prie tos va
Ual reikalingi akiniai? '
Mūsų Vyčiai taipat nenuils gimnazijos. — Prienai. — Ma- ir su Alytum. Ten pilna vien
29 Soutli U Salle Street
karienės.
Pasiklausk manės šiandien.
tančiai dirba su teatrais ir vi riampolės Apskr.
Torių 20 metų prityrimo
]
tik lietuvių. Aš važiuosiu ten
Telefonas: 0#»tcal J U 9
Po gardžių užkandžių ir ska sokiais pasilinksminimais. Tik
JOHN
J.
SMETANA
nios lietuviškos giros, kuri apgailėtina, kad kai-kurios Vy Tadgi sukruskime broliai ir kur nėra lietuvių.
Akių Specialistas
remkime visi taip prakilnų dar ICaimietė, sėdėdama šaly,—
Vakarais, 512 W. 33rd J t
1801
So.
Ashland Ave., kamp.
taipgi buvo moterėlių padaryk] tės vėlybame laike valkiojasi
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe.
18-tos
gatvės
\į
Telefonas: Tards 4381
bų. — Dabar, net vienas dole Jųs aJbudu galite eiti į praga
relna i rankas Dr. Cnas. Segal,
ta,
buvo
gražus
teatras.
Ir
čia
A»t
3
lubų,
kamb14,
.16,
16
ir
17
CilUltUlIlHtSIIIIItlHimSJNII
su žydukais ir kitais svetini- ris Lietuvoje, tai žymuS tur rų. Ten lietuvių nerasite.
tento ir partnerio. Visi eenieje
Ant
viršaus
Platt's
vaistlnyčlos
pažįstami ir draugai
aplaikys
moterėlės puikiai pasirodė,.
* Ttfmyk mano parašą •
tas!
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir
taučiais.
Valandos
nuo 10 ryto iki 9 vakare . « Va^ati"no'
Vaidino
veikalų
"Katra
neišnuo paties Dr. O. M. Glaser.
Buvus.
Nftdėliomis
gftdaryta^..
Kun.
J.
Židanavičius.
Skausmus ir geUmiiS nutildė
manė , \ Aš om nei girsiu, nei
|;
*temi
8119 So. įlorgan Street
Ofiso Valandos; Nuo 19 ryto
Sv
Telefonas Seelcy 16AS
m m»ui»:yiui. mus 1 i
W
peiksiu ir nei rolių nei vaidi
J ' Moko Šovinio,
Patternų
iki S po pietų, nuo S iki 7 vak.
ATA
a*JtwGriEij), ILL.
,pimo, 0eslgnlųf bteolnl Ir
Ned. nuo 19 iki f- po platu.
lų neminėsiu. Kita vėl, aš var
(imama. • M M duodama
dffcai.
Dr. I. .E. -MAKARAS
Telefonas Tards 987
į DiplomaL Mokskts '
"™"™
dų neatsimenu. Kaip del ma
Lietu vys Gydy'o-tas ir CUiruryss
.' mekėjtaaala, Klases dianemja
Prakalbos ir programa.
«yajjaral*.
RslkjianjElt knvjc*.
19900
S.
Mlchtean
Avenue
VaiibaleaklU olr^g. S. V. Pat OfiM.
nęs, tai gerai atvaidino ir vi
iBtenio
ir
Naminiai
kursai Skrybe-j
(
Telef.
PuUmao
342
ir
349
FOOTBALLAS LIETUVOJ.
t
|lių
Taisyme.
Norint
inforjnaciji,
Spalių
15
d.
įvyko
Moterų
Valandos
Nuo
10
iki
12
ryto
sos savo roles gerai atliko.
*
'rašykite
ar
telefonūokite.
Nuo 7 Iki 9 vak. H
Prie vakarienės moterėlės ne- Sųjungos prakaibos su įvairia
Kaunas. — Spalio 10 d. įvy D R A U G A S REIKALE
g
DENTISTAS
sigarsino ir publikai nežinant, programa. Aiškiui padeklama
ko pirmos draugiškos rung
)Valand: Nuo 9 išryto Iki 8:30 rak
vo
A.
Stanslovaitė
ir
O.
Marnetikėtai
svetelius
palinksmi
3241 So. Halsted Gatvė
tynės tai-p Estų "Tallina KluChicago, 111.
ciulioniutė; duetų padayiavo
no.
i
•bo" ir L. F. L. S., kurių re
M. Stirbaitė ir O. Adomaitė.
Atsilankė
keletas
ir
zultatuose žymiai pralaimėjo
Pianu
paskambino
M.
Marčiusvetimtaučių, taipgi ir neparaKstų naudai: 7—1: Mūsiškiai
lioniutė;
solo
gražiai
padaina
pijonų. Vifci buvo patenkinti.
įpratę rungtis su kito tempe
vo
J.
Sugentaitė,
o
klasiškų
Mat, vienybėje galybė.
ramento latviais; nenusivokė
o
1900 So. Halsted Str. %
šokį
puikiai
išpildė
Julė
Ged
Atsirado tok ių.parapijonų ir
iškarto smarkiai puldami, o
Tel. Ganai 211S
minaitė.
moterėlių kurie kalbėjo, nei aš
po poilsio iniciatyvų paėmė
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po p i e t •
Moterų Sųjungos tikslų aiš Estai.
Jj
5 iki 7 vai vakaro.
o
eį Rez. vai.: 2 iki 4 po pietų. £
kiai ir gyvai apibudino "M#4193 Archer A ve.
S
•>
Tel. Lafayette 0098
JJ
KAS PER MUS PERKA, terų Dirvos'' redaktorė gerb;
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DR. Pi 1 . ZALATORIS
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DR. CHARLES SEGAL

" ^ * ^ ^ Į ^ »

* •

n • m .

»•'.

m u i i t i i. u •

JCM»U»J

Dr. M * StupnickiĮj
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Žinrek, kad bufų

? RAUDONA mk
ant viršaus

S

"N

'4

TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI.
Mainydami, pirkdami ar

lOR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
4*43 6o. W U > l i y AVSBM0
Telef. Lafajette 4149
YaąpAos: 9-11 rytais, 1-8 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Ned ė l die
niais Ūktai po pietų S Iki 8 vai.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
4431 6* Asaland Ave,
TeL Yards 9»4
Tel. Yards 9994
OFISO V A U :
8—10 v. ryto. 1—8 ir 7—9 v. r.
Nedėllomis: nuo 19 v. ryto. iki
1 vai. po pietų.

Rezid. tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard ,9998

Dr.A.A.
RUSAS GYDYTOJAS tr
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų iv visų chroniškų ligų.
Ofisas: 1335 S. Halsted 6t.
Vai.: 19—11 ryto: 8—3 po
piet, 7—avak. Ned. 19—-11 d.
Ras. l l « 8 Independenes Blvd.
Calcajgo.

DR. S. NAIKELIS

.

LIETUTIS
GYDYTOJAS ftr CHIRURGAS
Telefonas: Yards 3544
8233 South Halsted Street..
Ant vtraans Unlver. Stele Bank
Valandos: n u o 10—12 ryte; nuo
7—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
Nadėliomia auo 10—8
Ooflsas Ir trynimo
riete:

l^o«froqo#08>o<a9o<K)^«^^^^ž:

parduodami
— vsados

kreipkitės

pas —

A. Nausėdienė,

iš Chicago,

I1L Užbaigus prakalbų, var
dan vietinių sajungieeių, A.
Marčiūlioniutė gerb. prelegen
tei įteikė gražų ryšį gėlių.

GHICAGOJE
BRIDGEPORTAS.

Bridgeportas juda — kni
ta. Štai vos praleidome gražų
Spalio 27 d. State Arsenai Vienuolyno naudai surengtų
809 W. 35th St. Chicago,
vet. L. yytuų 48 kp. mergai- .vakarėlį,, mūsų darbščiosios^
Tel. Blvd. 9611 ir 0774.
TAS BUS LABAI JUM ANT
jtės rengė 5|magų vakarų.
moterys ir mergaitės jau vėl
N*AUBOSį.
Pasekjninsai Siunčiame Pinigus irj
šneka apie busimųjų "Seserų
Parduodame Laivakortes.
Lapkričio 12 d. čia prasidės | Kazimieriečių Vakarienę ", ku
Esam Registruoti Notarai Lietu[vos Atstovybėje.
Įparap. bazaras įr tęsis iki mė ri įvyks lapkr. 28 d. I r kokia
UŽTHtRlNAM ATSAJtANYt TR
nesio pabaigos.
TEISINGA PATARNAVIMĄ.
tai bus vakarienė f O dar kokia
Išdykėlė. ;programa! Ka jau eia žmogus
viskų beaprasysi. Tik pirkite
Telefonas Uoulevard AĄ3&
REMKIME PRAKILNŲ įbilietus, visi bridgeportiečiai
DARBĄ!
ir chieagieeiai iš kalno. Jei
A.Mf
taip visos ir visi parduos bi
Graborius
Vos keliąs dienas tam ap- lietus, kaip parduoda juos mū
Patarnauju lai'
dotuvėse
ves-j
nuo Direkto sų veikėja p. B. N. — tai tikrai
tuvėae
kriks-(į laikiau laiškų
tynose ir kituo-'i riaus
Prienų gimnazijos, ku reikės Šv. Jurgio ruimingų
se
reikaluose^
riame dėkoja jis man ir ams- svetainę ištempti; jeigu nori
Kainos prieina
mos
terdamiečiams už aukų nusiųs me, kad visi svečiai joje tilptų.
3307 Auburn Ave. Chicago
tų statymui giuinazijos. Tame
Aida.
laiške, gerbiamas
veikėjas
džiaugiasi', kad jau gimnazijų IŠ -JAUNIMO -BARBUtffiBS.
Dr.f). VAITUSH, O. D.
Janko 310 mokinių, bet kartu
ir matoma, kad labai susiru- ;W«st Side. ~ Spalio 2$ d.
LIETUVIS AKTU 8PECTALISTA6
Palenjvins
vuui jpinęs, nes būtinai reik gimna Aušros Vartų par. svet. L/Vy•akiu
tempimą
kambariais ei|Į 24 kp. Jaikė aaxaj:tinį su
kas yra priežas^ zija, nors šešiais
timl
skaudėjimo
Tarp -kįtų reikalų
[galvos, svaiguUo. aptemimo, nervo didinti, nes norinčių eiti mok-J sirinkimų.
tumą, skaudančius
ir užsidegusius slų yra daug daugiau nei jų
išklausė L. Vyeiių 16 kp. atstokarščiu aklų kreivos akys katerakto, nemiegi p; netikras akis indedam dabar galima sutalpinti, oj
palcvietimo į jųjq>. rengiaDaroma ejnaminas eiektra parodau^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ v^u_ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^
telk^eTs^1*^
užimtioms jau-kajubariams^ių vakarienę sekantį:mėnesį
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-' daug da ko trūksta.
i pag^bkuni. naujų narių. EaĮ gėjimo ir vaikus einančius mokyk^
f K>n. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro
Gerb. Dix. Kun. P; Martišius! kvietimų priėmė yienbalsiai ir
Neaėiiamis nuo 10. iki » yai. vakare.
1545 W. Al St. ir AsŲand Av. per visų vasarų bekolektuo- nutarė važiuoti būry į tų vadanis, net ir po svetimas ,pa- K.S'rų.
Telefonas Boulevard 7383

S.LFABIONASGo.

•n.1

' • ' "

' • • • • - • •

" " n

i

N

Reikalauk Goodrich
"fiK - rpress" Kasykli
nių Čebatų-tokiy 1«irie nešiojasi ilgiau už
patį plieną ir kuriems
nereikia puspadžiai
d e ti!
Žiūrėk, kad butų Raudona Eilė
ant viršaus.
TgJB m. F. GOODRICH EISRRBR
COMPANY,
Akron/Oluo.'

Į

»M »

11.

.1 •

'HI-PRESS

*
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»wioatttft«sj«t*QaA*tts2.s«tt2«atJttaQSMt5^2At,t«ftfitw» BRIDGEPORTIECIC DOMEI

LIETUVOS LITAI
"DRAUGE."

IS SĄO I/NGIEČIŲ DARBUOTĖS.

Kas nori pamatyti Lietuvos
pinigas litus, teateina į " D r a u
g o " ofisą. Litai labai gražus,
bet dar gražesnė j u vertė, nes
jų vertė paremta auksu ir net
doleris litu " n e b v t i n a . "
VIENAS PLĖŠIKAS NU
ŠAUTAS, KITAS SUŽEISTA.S

ii

Aną vakarą du plėšiku už
puolė Chicago & AVestern In
diana geležinkelio stotį, 47 g.
ir Ste\vart ave. Stotv tuo laikų -buvo tik vienas tikėtų a
"irentas, Herbert Klliot.
Plėšiku pasisakė
esančiu
geležinkelio darbininku, norin
riu patirti ar nesama stoty
jiedviem laišku.
**

n

k

s.

Brighton Park. — Ketai ka
da tenka pastebėti žinučių iš
šio kampelio apie sąjungirčių
veikimą.
Moterų Sąjungos 20 kuopa
su<ideda, kad ir iš mažo ba
relio sesučių sajungiečių, bet
užtai visos geriausių norų
darbuotis Sąjungos labui.
• Spalio 22 d. š. m. bendromis
visų sajungiečių pastangomis
buvo surengta savybės pra
mogėlė p. F . Šimkienės namuo
se kuopos .delegatėms p-nių
D. Klimienės ir M. Barščienės
į 8-jį M. S. Seimą pagerbti.
Į savybės susirinkimėlį taip
gi atsilankė ir mūsų dvasios
vadai gerb. klebonas kun.
Briška ir kun. &aulinskas.
Susėdus visiems prie stalo
ir
užkandžiaujant
įvairius
gardėsius, kuopos pirm. Z. Sakalienė pakvietė delegatę D.
Klimienę pasidalinti Seimo įs
pūdžiais, bei pranešti jo nuta
rimus. P-nia Klimienė savo
kalboje
trumpai
paaiškino
svarbesnius Seimo nutarimus
ir ypač gėrėjosi ir džiaugėsi
įgautais įspūdžiais. CSrand "Rapids'o Sajungiečių sesučių sve
tingumas, meilumas ir jų pa
sišventimas tiesiog žavėjo jas.
Ką širdis jautė, sako, kad žo
džiais negalima to išreikšti.

Tikėtu agentas jiedviem pa
tikėjo, atidarė vartus ir isiledo vidun, kas priešinga ge
ležinkelio taisyklėms.
Inėjus vidun plėšiku apsidai
jy ir vienas iš jųdviejų išsitįaukė revolveri. Agentas akiįiurkoj nugriebė
piktadario
ranką, kurioje laikė revolverį.
Prasidėjo kova už revolveii.
Agentui pagaliaus pavyko
išplėšti ginklą ir jis juo šovė
į vieną ir kitą plėšiką. Vieną
nušovė ant vietos, kitas sužei
stas. Pastarasis pabėgo geleAntroji delegatė p. Barščio ifrftkeljo kieman ir tenai pasi
nė taipat išreiškė savo mintis
slėpė. Detektivai surado. Pa ir džiaugėsi, kad turėjo pro
imtas Sv. Bernardo ligoninėn. gos dalyvauti tame Seime. Sa
Nušautas identifikuotas kai
ko, pirma syk patekus į tokią
po
James Ryan, S36 West
iškilmę visai kitaip pradedi
A d a m s st.
manyti apie Mot.
Sąjungą.
Pirma
manydavau,
kad
PRISIPAŽINO NUODI
Sąjunga yra taipat kaip ir ki
JUSI VYRA.
tos pašalpinės draugijos, daAreštuota Mrs. Nellie Kli- bar-gi visai ją kitaip sau permek prisipažino nuodijusi sa sistatau, kad tai vienatinė ir
vo vyrą kokiais tai "baltais kilniausia yra moterų draugi
r.iiltelias," gautais nuo kaimy ja
Po delegačių raportų, prabi
nės. Tai arsenikas. Jinai tu
lo mūsų gerb. klebonas kun.
milteliu po truputį barsčiusi
Briška. Jis džiaugėsi, kad
jam į valgį.
mūsų moterys katalikės pama
Apie kitu du jos mirusiu
žu jau susipranta ir žengia
vyru nieko nežinoma. Koronepirmyn, taipgi linkėjo 20 kuo
ris Hoffman darbuojasi atkas
pai išaugti narių skaičiumi ir
ti lavonus.
bujoti savo kilniais darbais.
Mrs. Klimek teisinasi, kad
Gražių minčių išreiškė ir gerb.
jos vyras valkiojęsis su kita
kun. Šaulinskas. Jis įrodinėjo
moteriške. Tad norėjus jį nu
naudingumą priklausyti prie
sikratyti.
Mot. Sąjungos.
.
Ant galo dar išreiškė savo
KAMPANIJA PRIEŠ
mintis kuopos raštininkė p.
DIFTERITĄ.
Junokienė, iždininkė p. Stat
Cbicagos mokyklose šiandie kienė ir pati pirm. Sakalienė.
pradedama kampanija prieš Visos pareiškė savo norus bei
difteritą. Ši biauri liga daug pasirjžimą .auginti kuopą, tai
vaiką nuvaro į kapus. Dėlto gi didinti sąjungiečių armiją.
Kilnių sielų ir gerų norų pas
vaikams Kus daromi difterito
mūsų sesutes Sąjungetes ne
antitoksino įšmirškimai.
trūksta, tik reikia darbo ir pa
POLICIJOS BRUTALYBC sišventimo.
S

TARDO.
GTand jury tardo Cbicagos
policijos brutalų apsiėjimą su
areštuotais ir kaliniais. An
dai buvo išklausinėjamas patrai policijos viršininkas. Pa
nkui pašaukta keletas kalinių
iš apskrities kalėjimo.
Be
to, bus išklausinėti kriminalio
ir iminicipalių teismų teisė-

I>•

•

\O 1

Prohibicijos agentai padarė
krata John Bersinski namuo
se, 856 No. Carpenter st. Ra
do daug "moonshine" ir jos
gaminimui varinį katilą,
BersįnskL ąj^gtuotas^.

Kuopos vakaras.
Kad pagerinus kuopos iždą
ir u&interesavus Brighton Par
ko moteris gruodžio 10 d.
kuopa rengia v a k a r į bažnyti
nėj salėj su įvairiais pamarginimais. Bus sulošta pačių są
jungiečių jėgomis drama var
du " A r esi' čia mano J ė z a u ? "
Beto, dainuos choras, bus pra
kalbos ir kiti įvairumai. Kiek
viena katalikė moteris turėtų
stengtis atsilankyti į tą va
karą nes joms bus išaiškinta
apie naudą priklausymo prie
Sąjungos. Tad-gi nepamirškite
dienos ir tėmykite vėlesnius
pranešimus.
Sak nė.

Pirmadienis Spalio 30 1922

DR.&D.G

-

Bridgeporto bendras komite
tas šaukia sus-mą, pirmadienį
spalio 30 d. 8 vai. vak. Šv. Jur
gio mokyklas kambaryje, rei
kale pasitarti, kaip pasekmingiaus prisirengus prie iškilmės

**•!»•
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(PROGA.
Bridgeportas. — šį vakarą,
spalio 30 d. Šv. Jurgio parap.
mokyklos kambary, L. Vyčių
16 kp. atidaro vakarinę mo
kyklą, kurioj bus mokoma į e tuvių kalbos gramatikos, Lie
tuvos istorijos ir aritmetikos.
Netik Vyčių org-jos narku-ės,
bet ir kiti, pasinaudokite pro
ga.
Rep.
0
W E S T SIDE.

* >

PRANEŠIMAS
Gera proga atgauti savo pražuvusios
investmentus stock'n ir honds'ų.
Investor's N a t i o n a l . Heportlng Ag-ensy su legališkais reprezentantais
visose dalyse šios šalies siūlo investoriams stock'ų ir bonds'ų tftirie j a u 
čiasi apgauti kad jie gali surasti kor
poracijos ir individualia asmenis ir
patraukti juos atsakomybėn kad pri
vertus atsiteisti.

.

'

Iš LIETUVOS KNYGOS.
<&

« *

KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS ŠIAS KNYGAS:
No. 39. Melskimės Mergaitėms
60c.
No. 24. Mano Knygelė
10c.
No. 36. Marikė
15c.
paminėjimo 600 metų sukaktu
No. 7. Labdarybės tvarkymas kitur
10c.
Daugmm įdi-tų pinigų j bevertin\\ų perkėlimo mūsų sostinės
75c.
gus investmentus galimi atgauti im No. S. 1. Lietuvos Ist. (252)
is Trakų į Vilnių.
No. 47. Pažanga ir Laimė
4c.
ant reikalinga procedūra.
Atsilankykite mūsų ofisan-arba ra- No. 29. (Paaugusių žmonių knygelė
35c.
Todėl gerbiamieji, kaip ko
šykite o mes suteiksime jurris pilnas
Pirmadieny, spalio 30 die informacijas kaip galima surasti pra No. 62. Melskimės. Vaikams
60c.
miteto nariai", taip ir visų drau
1.00
gijų valdybos ir kiti, be skir ną, 1922 m., M. Meldažio sve žuvusius piningus įdėtus inveatmen- No.' 52. Pavasario Balsai
tuose. "
. ;
No. 53. Planetos ir žvaigždės
30c.
tumo pažvalgų, kuriems rupi tainėj, 2242 W. 23rd pi., įvyks
INVESTOR'S NATIONAL
No. 27. Paklydėliai
15c.
Lietuvos reikalai, ateikite ši prakalbos. Kalbės 4 . Žmuid
, R E P O R T I N G AGENCY
Lietuvos Šauliu
60c.
10 NortlT Clark 'Street ~~m~" No. 21. Rudens Aidai
vakarą į sus-mą. Pasitarsime zinavičius,
Chicago, 111.
Sąjungos atstovas.
Bus ir
No. 46. Raudonoji Vėliava
>j
15c.
ką toliaus veikti.
Kanib:
1501
—
Tel:
Denrborn
3541
kitų kalbėtojų.
No. 18. Rūtelių darželis
•.
20c.
Rengimo komitetas.
Kviečia L. L. P. Stotis
No. 14. Tomas Akvinietis
3c.
ANT PARDAVIMO Šiaučlaus šapą
5c.
su Elektirikos mašinoms, masinos įvi- No. S. 2. Socializmas ir Krikščionybė
8os y r a naujas, stičeris Champian Ai- No. 8. Savasties Klausimu
».. 3c.
del. ir trimerius yra. Renda pigi
Stimu
šildomas , storas
kainuoja No. S. 3. Sociologija
35c.
$1,500.00 parduodu už $1,200.00, prie
60c.
žastis pardavimo tūrių 2 storu pats No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija
KURIUOS SIUNTĖ PER -DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS:
turiu išeiti j kitą Šapą.
No. 40. Savasties Principas
3c,
6. VIRKTJTIS
Mažutis Fr. ~
1.50
5502 So. Robey St.
Chioago No. 44. Sočiai is Klausimas
Kavaliauskas Kazimieras (€icero, I1J.)
No. 3. Lietuvos Istorija (292)
*.
40c.
Vaišvila Vladislovas (Melrose J'ark, JII.)
No. 41. Vaikų pasiskaitymai
5c.
(irigonieoiė Kotrina
No. 11. Vadovėlis išmokti mišioms t
, 5c.
Gedvilą Jonas
No. 58. Apeigos Rymo Katalikų
50c.
Franauskis Fr.
REIKALINGI VYRAI
No. 49. Atsargiai su Ugnimi!..
10c.
• . .•
Simkaitė Marcelė
Darbas pastovus. Atsišaukite: No. 6. Apie Vyskupų Rinkimus
5c.
• • ••
Kaikaris Jonas (Cicero, 111.)
....
. 5c.
Great Northern Chair Co., No. 55. Bažnyčia ir Valstybė . . .
Paliulis Emi Ii jonas
•
No. S. 2. Betliejaus S t a i n e l ė . . . . . . . .
20c.
2500 Ogden Ave.
Bilevičius J . (Cicero, II].)
20c.
• • • •• • ••••••
REIKALINGAS Pusininkas paimti No. 45. Broliukai — Dobilėliui
]
Narkis Steponas
ir ve^ti gera puiku hoteli a n t Michi- No. S. 1. Bejėgis Socializmas .
5c.
gan
Ave., arti loop: dabar nefia
Linkus Antanas
75c.
$950 j mf-nesj. R a n d a ir šiluma tik" No. S. 1. Bažnyčios Istorija
$230.
Gera
mokestis
ir
pusė
pelno
Grigaliūnas Antanas
No. 12. Evangelijos dalis .,
1.00
$325 mcnesiuj.
Turi jneSti $4,500.
Mikalauskas Jurgis
Gali valdyti mano ir savo pinigus; No. 57. Ekspresionizmas
25c.
Atsišaukite ar rašykite — Ka!mbaLoveikis Jokūbas
• • • • • • • • • • • • • • • 20c.
ris 209 — 10 — 219 So. Dearborn No. 30. Gėlių pintinėlė
Street, Chicago.
Linkevičius Jonas
No. S. 3. Gyvasis Rožančius . . .
• • • • • • • • • • • • • • • 10c.
i
PELNINGAS DARBAS
Katauskis Augustas
• • • • • • • • • • • • • • • 70c.
Kiekvienas
darbininkas
turintis S o. 43. Giesmynėlis apdarytas .
Jereckas Jonas
•
60c.
palinkima agentauti ga)i pasipelnyti No. 26. Giesmynėlis be apdarų .
daug geresni pragyvenimą negu dirb
(iiidauskis Antanas
30c.
tuvėje. Kreipkitės laiškų a r b a ypa- No. S. 1. Gegifzio Mėnuo
tiškai.
Jakštas Antanas
10c.
No. £. Gerų ir Blogų raštų skaiym,
J . B. AGLYS & CO
Laurinaitis Klemensas
No. 28. Darbas Tiesoje ir Teisybėje
20c.
3113 South Halsted Street
Chicago, 'iii.
Xo. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse Yra
15c.
Stanish S. (Detroit, Mieli.)
No. 60-61. Demokratija
1.00
Kačinskis Andriejus
m
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo
50c.
Narakas Jonas (Cicero, UI.)
Kranauskis J. (St. Louis, Mo.)
PIRTIS
No. S. 1. Ką; mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigę 10c.
TURKIŠKA IR ELEKTRIKI No. 56. Kun. Jonas Balvoėius — Gerutis
Adomaitis Zigmantas
5c.
NIS VANAS
No. 70. Išpažinties Paslaptis
75c.
Vaičekauskas Juozapas (Montreal, Canada)
kur galima gauti pagelba nuo No. 32. 32 Krasinskis
2c.
Vilkas Jonas (Cicero, 111.)
visuokiu ligų. Lankant mūsų No. 16. Kūno lavinimos klausimas
Savickaitė Ona
,
10c.
pirtį, galima apsisaugoti nuo
Kaniušas Ignas
20c.
sekančių ligų: Reumatizmo, No. 13. Kame Išganymas
5c.
Dovydaitis Antanas (Fannington, 111.)
violetiviai spinduliai, nerviš No. 10. Kultūros Viešpatija
Zaulevičius Vladislovas
5c.
kumo, šalčio, strėnų dieglio, No. 34. Kunigai kovoje su caro vald
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai
Juškienė Alena
20c.
etektra gydymų. Naujausiais No. 33. Malda už dvasios tėvą
Skrabutėnas P .
2c.
mūsų įtaisymais, gvarantuoja
,
Yudys Stanislovas (Indiana Harbor, Ind.)
No. S. 2.\Kariag os Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
me geriausia gydymą.
kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J . Tallat- /
Armalas Jonas (Cicero, UI.)
Mes dirbon messavich sau
su Elektriku Sanusoidal Ma
Kelpša
,
20c.
Budavičius Justinas
eliina Vibrator, Electric Mes- No. S. 26. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. * Pa
Martinkus Izidorius (Cicero, UI.)
sage, Electric Hivolt Ray meČiapas R.
rašė Kar. Dineika. Kaina
5c.
ssage, Swedish messavich. MeĮ
Kudelaitė Petronėlė
80c.
atiduodam patarnavimą ge No. S. 26. V. Krėvės Raštai. Kaina
riausia negu kitos ir pigiaus. No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. šalčius 25c.
Kuzma Jurgis
Vyrų yra kiekviena diena iš
Lukauskis Antanas (Cicero, UI.)
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St.
imant Utarninkais yra moterų
Kavaliauskas Kazim. (Cicero, UI.)
Durskis
10c.
diena, diena ir nakti.
1657 W. 45 St.
Chicago, UI No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė
K—as Jonas (Brooklyn, N. Y.)
Vidunas
50c.
Balčiūnienė S.
Tel. Boulevard 4552
Martinaitė Emilija
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbo s vertė
Laurinaitis Pranciškus
B. Kasaitis
75c.
J. VVYANDS
Juškaitis Juozapas
No. S. 12. Moterystės Nesuardomybė. Parašė J. LesauGraborius ir Balsamuotojas
J.OC.
skis
Dakonas Feliksas (Gary, Ind.)
K. SYREVICIA
Automobiliai visiems *-efJtalams
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. MaČeladinas Povilas
2055 \V. 22-nd Str. 2140 W. 21 PI.
Tt i. Canal 6543
Tel. Ganai 0199
i lUltlnt
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25c.
Kulbis Juozapas
No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis.
Valaitis J .
i##»*^tg^MMMl^#^-»*WMW#*»*HH|r»
Parašė A. Giedrius
15c.
•
Vaivada Kazim.
STANLEY
P.;
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis
50c.
Urbanavičius Jldefonsas (Bradley, UI.)
MAŽEIKA * No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa
Mitkus H. (Cleveland, Oliio.)
GRABORIUS r R
rašė Prabočių Anūkas
45c.
Banaitis Antanas
Balsamuotojaa ;
Turi g •,ut",»no-1
No. S. 2. Mano Taurė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
blllns rlsokiems:
šie teatrališki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai
raitodama. Kaina;
2334 So. Oakley Ave.
Tel. Roosevelt 7791
pritinamo*.
kaina
45c.
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v.
3319 Auburn No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina
35c.
Ave. OhicagoJ
f
į į # j įm,aįMMMUMfc**,fcj»* JMĮ * » ^ ^ » 1 N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr.
,
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
««miUIIIHMrtlllMlMIW«iiMuiuiMMMiii»
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina
30c.
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos
S.
D.
LACHAWIOZ
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
No. 32. Pasakėlės. Pr. Mašiotas
30c.
I J E T U V I S GRABORIUS
kiekveno plaukus.
2314 W. 23-rd PI.
Chicago, Illj No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant
S P a t a r n a u j a laidotuvėse kuopi
Sgiausia. Reikale meldžiu atsiSau-j
roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina . . . . $1.00
S k t i . o mano darbą busite užga
Snėdinti.
Tel. Canal 1271—2199^ No. 26. Planetos ir žvaikždės, trumpas astronomijos va
ĮlHniHIHIHIIIIIIIIIIIIItlIlHlHHHHUtlIim
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis
dovėlis, pagal K.^Flammarioną. Parašė J .
kartus panaudojus jas iš galvos visiška!
Tel. Lafayette 422S
Gerutis. Kaina
30c.
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Rujfles.
}P. S. Užsakydami knygas^ meldžiam parašyti knygų unm.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame
i
DRAUGAS PUB. CO.
Kaipo lietuvys, Uatovlama
tiesiai iš laboratorijos.
dos patarnauju kocerlaaila.
.<
F. AD. RICHTER & CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, IUinois.
M.
rvtKA

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

REIKALINGA.
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A. F. CZESNA'S

PLUMBING
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[No. S. 2. Dainų; atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M.
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