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CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, LIEPOS (JULY), 26 D., 1921 M.
ENT1KKD AS SECOND-CLASS MATTEK AIABCH SI, 1016, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8, 1870.
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AMERIKA ATSAKO RU
SIJAI.

CHICAGOJE.

SENA ŽINOMA PASAKA.
Karaliui Konstantinui sureng
LENKAI DARBUOJASI IN-ijų padarvtą su Rusija taikos
tos avacijos.
TRAUKTI KARAN PA
sutartį.
Washington, liepos 26. —
Federalis distrikto prokuro IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS.
PILIEČIŲ BALIAI.
Smirna,
liepos
26.
—
Tur
BALTIJĄ.
j Suomijos ministerių pirmi Paskutiniu kartu gelbėti Ru- ras Clyne parvykęs iš "YVashin- v.
jninkas Vennola užtikrina, jog kai mėgino atsimti nuo grai siją nuo bado"}
Veiveriai. Baigiartties bir
Ameriką at tono paskelbė, kad dabar jis
Klaipėda.
Iš
čia
pareina
ži
Ką ji turi su Pabaltija, tiesiog i konferencija sušaukta ne jo kų Kski-Sher ir Ineunu. Te- siliepė Maksimo Gorkio žmoželio mėn. čia buvo sušauktas
nių,
kad
staiga
pasimirė
lie
Chieagą
tikrai
padarysiąs
kiais apsaugos tikslais, bet e- čiau nepavyko. Turkai p a n e - ' n a
susirinkimas, į kurį žmonių at
nesuprantama.
tuvis
Mikelis
(Mykolas)
Hotaip
"
s
a
u
s
ą
,
"
kaip
nekuomet
konominiais reikalais. Toks šė didelius nuostolius. Paim Jinai sako, kad jos. vyras
ffmanas iš Musaičių, Šilutės vyko apie 3,000. Vili vienu
Stockholmas, liepos 26. —
nebūta.
ta
nelaisvėn
dausriau
viena
pasakymas keistas. Nes kaip
nesąs bolševikas (tik socialis
apskrities, didelis
veikėjas, (balsu nutarė: 1) Nesidėti su
Šiandie Suomijos sostinėj <Jeltinku
divizija.
Jsakė
jis
panaikinti
visokius
gi Pabaltija gali rišties eko
2) K rei
tas). Ir jis asmeniškai kreipę
rašytojas" ir^poetas, s u l a u k ^ i l e n k a i s • £*•
™
' "
singforse atidaroma konferen
parašus
išlauko
nuo
buvusių
nominiais ryšiais su tokia Len
t
l
B
l
v
a
l
(
,
z
l
a
k
a
d
sis į Leniną, kad tas autokranepitaar 32 metų savo a m ž i a u s >
'
»n>riimta|
cija Estijos, Latvi jas, Suomi
liunu
kija, kuri finansiniu žvilgsniu
Hymanso
pasiūlymo
dalinti
Smirna,
liepos
26.
—
Graitas
kitų
pažvalgų
žmonėms
lei
s
a
Jis nebuvo didelius mokslus
jos ir Lenkijos užsienių minis
artinasi prie liepto galo.
kų karalius Konstantinas nu stų gelbėti badaujančius miliClyne tvirtina, kad Chicago- išėjęs, bet tiktai liaudies mo Lietuvą į kantonus. 3) Reika
terių.
Be to, ką benura gali turėti vyko į Kutaia peržiūrėti savo onus gyventojų. Sako, Leni- je yra apie 6,000 saliunų.
kyklą baigęs, lietuviškai ra lauti iš Tautų Sąjungos praša
Šiaurinės Europos spauda
tokia Lenkija su Pabaltijos karuomenės. Tenai graikai su'xnas sutikęs.
Prie kiekvieno jų padėti para- šyti, skaityti pats savaimi iš linti lenkus is Vilniaus ir iš vi
daug rašo apie tą konferen
ciją. Stebisi, kad ta konferen valstybėmis. Juk ji su Balti armėnais karaliui surengė di
Amerikos pašelpos adminis- šai, jog* galima gauti visokių moko- ir būdamas ūkininku sos Lietuvos. Susirinkimo j galiotiniai pasirašė: Tarkevideles ovacijas.
cija staiga sušaukta ir joje jos jura beveik nesusiduria.
tracijos galva Hoover į Gor- gėralų.
ir pats dirbdamas dalge ir
Pirmoji ofensyvos dalis jau kienės atsiliepimą pasiuntė at- j J e į t i e v i s i p a r a š a i nebus žagre, dar turėjo laiką pasi čius, Rinkevičius, Albrektas.
nedalyvauja Lietuva.
j Kalbama, kad lenkų suktyVieni laikraščiai
vienaip, bės neturi ribų. Jie nori su pabaigta. Karalius rengia ki sakymą.
panaikinti, sako prokuroras, švęsti savo tautos reikalams. VOKIEČIAI TRUKŠMAUJA
Pabaltija
padaryti
sąjungą,
tą dalį. Su sekančiu puolimu,
kiti kitaip spėja. Kai-kurie
Hoover pareikalavo,
kad tuomet saliunininkai bus pat- Rašydavo straipsnelius ir ei
PRIEŠ DUONOS BRAN
1
rireikl,s ta
P a
čia
sa'koma,
bus
galutinai
sutoje konferencijoje įžiūri len- *** P * * " P
les į laikraščius, po vardu Abolševikai paiiuosuotų iš kalė -' r a u k t i teiman
GUMĄ.
kų gudrumą. Lenkai savo in balt i ja lietų kraują lenkų im truškinta kemalistų valdžia. jimų visus amerikonus. Kuo-; T
teivis. Prigulėjo prie Prūsų
, . .
,
.*.
,
E.. .
I parašus kreipiama daug
trigomis prieš Lietuvą paga perialistų interesais.
L. Susivienijimo ir buvo jo Rugpjūty bus panaikinta ka
niet tas bus atlikta, tuomet! ,
_ . ,
.,. .
Smirna, liepos 26. — Grai A
Butų gaila Estijos ir Lat
ro meto suvaiiyniai.
.,
v, *
, . . domos. Bet kas veikiasi sa- veikliu agitatorių. Turėdamas
vo ant meškerio
Pabaltijos
visu lietuvių pasitikėjimą, ta
valstybes ir nori jas suorga vijos, jei lenkams pavyktų tas kų ofensyva prieš turkus, šiuo Amenkos pašelpos naminisBerlynas, liepos 25. — Pra
liun,
vidu
tai ,,iekam ne
al
kartu,
anot
apturimu
čia
ži
jaunas
respublikas
suvedžioti.
tracija
ims
šelpti
Rusija,
taip
J
^
'
S
"
po išrinktas atstovu į Tautos dėjus rugpjūčio 16 d,. Vokie
nizuoti nuosaviems tikslams.
V0 e
!
kuogeriausią
pavyko. kaip šelpia kiį&s šalis.
«J
Čia reiškiama nuomonė, k a i nių,
Reikia atsiminti, kad šitoje
Apie Chicagos ' ' sausinimą' Tarybą, o iš ten j Klaipėdos tijoje kepaliukui juodos pras
direktoriją.
Gana jis turėjo
konferencijoje lenkai užima Lietuva savo noru atsisakė Graikai atsiekė visus sumanv- NESAKO APIE TAIKOS 'daug kalbama ir tai senai.
tos duonos reikės mokėti 7
progos
parodyti
savo
gabu
vadovaujančią rolę. Konferen nuo tos konferencijos. Lietu tus tikslus. Vietomis veikimas
SĄLYGAS.
markės, kuomet bus panaikin
apsistojo.
Graikų
pėstininkai,
mus ir sumanumą. Malonus vi
va
pramato
lenkų
žabangus
ciją jie sušaukia, kuomet pa
TAS GAVO.
tas karo meto duonos varto
suomet būdamas, mokėjo jis
nepažįsta aplamai imant, kasdien nu- ^ . ^ n e s u d n i m s t a ^ y ^
rėjo žinių, kad bolševistinė Estai su latviais
jimui suvaržymas.
su
kiekvienu
gerai
apsieiti.
marsuodavo
pirmyn
po
30
ki_
.
lenkų
barbarizmo.
Tad
ir
leiL
(
m
d
(
m
a
s
v
2
6
V
a
Rusija mobilizuojasi prieš len
Tą padidintą kainą patvir
Samuel Papą apmušė smarlometrų.
kus, kurie peržengia Rygoj? jdžiasi su jais konferencijom
Gaila, kad Mažoji Lietuva tino vyriausybė. Del to vokie
kar parlamente kalbėjo minis-'kiai savo moterį. Pristatytas
neteko taip dar jauno,
uo čiai pakelia
Maršavimas didžiai apsun
baisų trukšmą,
terių pirmininkas Lloyd Geor- teisman j k teisėjui pareiškė,
laus ir darbštaus veikėjo.
kintas per nepereinamas kal e
atsiminę prieškarines dienas,
S*
,
kad kiekvienas vvras turi
vas.
kuomet duona, nors nebuvo
Gabenti maistą, ginklus, a- . P^e]t&.
P a k , a u A s i n "» ^
" t e i s ė s " mnšti s a ^ moterį,
Merkinė. Šiais metais Atve
visai pigi, bet keleriopai pi
f. .
taikos sąlvgas su Airija.
jei ji neklauso.
^
lykio savaitėje išdegė trečia
mumciją ir visokią karo meį
. . . .
gesnė, kaip šiandie.
-•
Prenueras atssiake aiškinti
Teisėjas su Papo nuomone miesto dalis. Žmonės kalba,
džiagą pavartojama šimtai ir
Vokiečiai jau senai yra ra
{Pareiškė, kad pirmiau tegu aiPRANCŪZAI PAMATĖ.
Bet Anglija stovi už savo .tnkstsm&ai kupranugarių -ir
nesutiko. Nubaudė įį $1Q0 ir kad gaisras kilęs iš garinio gavę baltos kviečių duonos.
Manarauskio malūno, kurs
KAD ANGLIJA RIMTAI
nusistatvma ir nesutinka su mulų. Tais gyvuliais graikai riai atsako į paduotas jiems priede dar teismo lėšomis.
Šiandie balta duona gamina
dviem
mėnesiais
praslinkus
KALBA.
jokiu kompromisu. Kad taip, gabena artilerijos dalis, vir sąlygas. Tik po to sąlygos
Papą pirmukart patyrė, kad
ma ir pristatoma tik ligoni
bus paskelbtos.
tai pat sudegė.
tai Prancijai nenoromis prisi tuves ir krfcas sunkenybes.
nėms ir invalidams. Pardavi
Premieras atsisakė aiškinti, negalima mušti moters.
Kad taip. priversta pasiduoti eina kapituliuoti.
- Lietuvos valdžia suteikė di nėjama ji ir dideliuose resto
Paskui maršuojančius karei
jos reikalavimams.
Tečiaus žemesniuose prancu vių pulkus visur varomos di rlamento atstovus, kad jie ne PRIEŠ LEDO IŠVEŽIOTO delę pagelbą Merkinės pade ranuose.
Bet kaina ne vi
gėlių
naudai.
Pasirūpinus
So
įzų sluogsniuose vis dar šau- delės kaimenės galvijų ir a- klausytų spaudos, kuri paduo
JUS.
siems prieinama.
da
klaidingas
sąlygas.
Nes
čiai ės Apsaugos Departamen
Paryžius, liepos 26. — Va- kiama, kad Silezijoje reikalai vių. Tai visa skiriama karei
Be duonos rugpjūčio 16 d.
spaudoje
tuo
klausimu
skelbia
kar čia paskelbta, kad Pranei- i š t e m p t i , kad karuomenė ten viams maistui.
Policija turi daugybę skun to skyriaus viršininkui p. Jo bus panaikintas ir cukrui su
ma
daugybė
visokių
prasima
nui Mocievičiui ir Miškų De varžymas. Bet ir cukrum pla
jos vyriausybė po ilgų ir ne- tuojans reikalinga. Nes kitaip, Tarpe kalvų visur pilna šal
dų
prieš
ledo
išvežiotojus.
partamento valdininkui p. Al. čiosios minios negalės naudopaprasti} šokinėjimų pagaliau ' lenkams yra didelio pavojaus. tinių ir upelių, prie kurių at nyme.
Žmonės
skundžiasi,
kad
neduo
Tuo tarpu iš Airijos prane
Kaminskui buvo išgauta iš A- ties. Nes bus brangesnis kaip
sutikusi pasiduoti Anglijos i
sigaivina nuilsę kareiviai ir
dama
ledo
tiek,
kiek
reikalau
šta, kad tenai viešpataujanti
merikos Maitinimo
Misijos šiandie.
reikalavimams. Nes patirta, GAL VOKIETIJA BUS PRI gyvuliai.
jama,
bet
brangiai
imama.
. . . . .
nesudrumsta ramybė. Airiai
Kaune pusei metų maisto 100
kad Anglija Augštosios Silezi
IMTA TAUTŲ SĄJUN
Atokiai vyriausios armijos
Del duonos brangumo vo
stipriai
laikosi
paliaubų.
Paskui
išvežiotojus
šiandie
vaikų,
iš
Amerikos
Raudonojo
jos klausime ne juokais, bet
G0N.
priešakiu visur pažangiauja
kiečiai kaltina didžiapelnius,
drapanų.
sekioja agentai.
Ne vienam Kryžiaus Misijos
Iš
Airijos
kalėjimų
anglai
rinitai kalba.
priešakinės sargybos,
kurių
kurie be pasigailėjimo plėšia
Prancija užsispyrusi reika Netoli Sąjungos susirinkimas. užduotis armiją apdrausti nuo paliuosuoga daugiau baudžia- 'sukčiui teks užsimokėti baus Prie to Soc. Aps. Departamen vargdienių luomą.
tas paskyrė 60,000 auksinų įs
lnu
mę.
lavo, kad kuoveikiaus jai rei
. airių
Ganeva,
Šveicarija, liepos netikėtų atakų. Priešaky tos
teigti padegėliams maitinimo
kia siųsti daugiau karuome- 10 (korespondencija). — Tau sargybos veikia būriai žvalpunktą. Dabar gyvuoja dvi KAREIVIAI DEMOBILI
nės Augštojon Silezijon, kur tų Sąjungos metinis susirinZUOJAMI.
virtuvi suaugusiems krikščio
neva neramybės kylančios. Tą k i m a s p r a s i d ė s ^ i a ^ ^ ^ 5
Turkų apleistose vietose at
nims ir žydams. Krikščionįs
By GEN£ BYRNES
karuomenę norėjo gabenti tie- j ^ K ^
^
.
Umm
Tautų
Sa
Sheridan tvirtumoje kasdien
randami vieni tik seni žmo
gauna pietums po duonos sva
skaitlius
siog per Vokietiją.
Uungū kol-kas šįmet susirinki- nės. Jaunimas
priverčiamas
rą ir sriubos. Pietus valgo iš paskirtas kareivių
kadangi
Tuo tarpu Auglija pareiškė,; m e n e t u r ė s ypatingų klausimų pasitraukti su turkais. Turkai
virtuvės apie 135 žmonės. demobilizuojamas,
kad Silezijoje nepramatomas r i š t i j įminus
lietuvhj-lenkų paskui save nieko nepalieka,
Prie to Soc. Apsaugos Dept. valdžia tenai nori' turėti tiek
joks pavojus, kad ten karuo- ginčus ir kitus menkesnės svar kuomi galėti] pasipelnyti grai
atleido 1,200 pūdų įvairių va kareivių, kiek nutarta kong
reso.
m^nė nereikalinga, ir kad pirm ' DOS r e ikalus.
kai.
sarojaus sėklų. Ūkininkai ga
visako turi kuoveikiaus susi§ į m e t b u s r i m t a i svarsto
Kareivių skaitliaus mažini
Graikų kareiviai
miegoti
lėjo laukus užsėti.
mas yra būtinas daiktas, nes
rinkti vyriausioji taryba.
mas klausimas, ar Vokietiją nepasistato jokių šėtrų. Miega
Pagirtinas yra vietos komi kongresas paskyrė
apribuoTik vyriausioji-taryba galės priimti Sąjungom Perniai bu po atviru dangum, kur papuo
tetas, kurs atsižymėjo darbš tam skaitliui išlaidas.
apspręsti Augštosios Silezi-| V o atidėtas Lietuvos priėmi- lė. Naktimis labai vllsus oras.
tumu ir veiklumu.
Karo departamento parėdy
jos likimą ir tik ji viena turės mo klausimas. Taigi šis šįmet Visas vargas tad kareiviams
mu leidžiama pąsiliuosuoti iš
teisės pasakyti, ar ten didės- j turės but galutinai aptartas. turi but geras užklodalas.
SMUKLĖS TARPSTA — MO tarnybos, jei to nori, kiekvie
nis skaitlius karuomenės rei
Aplikaciją prigulėti Sąjun
KYKLOS VARGSTA.
nam savanoriui.
goje padavė ir Ungarija.
kalingas.
AMERIKOS STUDENTAI
Vokietijos priėmimą pare
MATĖSI SU P0PEŽ1UM.
Pilviškiai. Šis miestelis sto
Vokiečių atsakymas.
mia Italija, Austrija, Bulgari
vi upelio Pilvės įtakoje į Šešu
Kuomet Anglija
stipriai ja, Skandinavijos valstybės ir
ORAS. — Šiandie gražus oRoma, liepos 26. — Praeitą
pę, dėlto taip ir vadinasi Pil
stovėjo už savo reikalavimus, pietinės Amerikos
respubli penktadienį Šventojo
Tėvo
viškiai.
Tuomi blogai, kad ras; maža atmaina temperatū
tuo metu Prancijai Vokietija kos.
privatinėn audiencijon priim
miestelyje gyvuoja 17 viešų roje.
atsakė leidimą siųsti per Vo
tas Mgr. Pietro Benedetti, nau
smuklių ir žmonės labai geria.
kietijos žemes karuomenę.
NEUTRALIZUOJA DUNOJŲ jas Apaštališkas
delegatas
Laike karo Pilviškiai labo i
Su šiuomi Prancijos karin
Kubai ir Porto Rico.
nukentėjo; dabar atstatydami
gumas ir pasibaigė.
Paryžius, liepos 26. — Tar
Paskui audiencijon
buvo
miestelį blogai daro, kad stato Svetimų šalių pinigų vertė
Premieras Briand paskelbė, ptautinė komisija, kuriai vado priimti 20 Amerikos katalikų
namus senose vietose, jokių mainant nemažiau$ 25,000 lie
jos jis jau sutinkąs šaukti vy vauja aliantai, galutinai sus studentų. Juos Šventajam Tė
nei gaisro, nei gigienos (svei pos 26 buvo tokia pagal Merriausiąją tarybą susirinkimai! tatė tvarką, kokiu būdu turi vui perstatė
Mgr. Slattery,
katos )\ reikalavimų neprisilai chants Loan and Trust Co.:
pirmomis rugpiučio dienomis. but neutralizuojama Dunojaus karmelitų vienuolių Ameriko
kydami, nors apie miestelį y- Anglijos gterlingų svarui .. 3.58
7.73
Visgi jis kreipėsi dar į Angli upė pasiremiant Versailleso je generalio perdėtinio asis
ra užtektinai liuosos, pačiam Prancijos šimtui frankų
4.48
ją, kad ji prisidėtų prie išrei- taikos sutartimi.
tentas.
miesteliui priklausančios, že Italijos šimtui lirų
NEKUOMET
TAIP
NĖRA.
kalavimo Vokietijos leisti j^er
Vokietijos šimtui markių
1.29
Audiencijos pabaigoje Šven
mės.
Vaikas parėjęs namo verkia, kad u i kelių dienų mokyk
Vokietiją
Silezijon
gabenti
Praeitą parą Chicagoje pa- tasis Tėvas studentams sutei
Lietuvos šimtui auksinų
1.29
1
la busianti uždaryta.
prancūzų karuomenę.
vogta 14 automobilių.
kė Apaštališką palaiminimą.
.06
PLATINKITE ''DRAUGĄ." Lenkijos šimtui markių

Prancija Nusilenkia prieš Anglį
jos Reikalavimus

THINGS THAT NEVER

PINIGĮKURSAS.

Antradienis, Liepos 261, l92i

Antra<

——*•

miiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii sus-me sąžiningai su paišeliu

Užeikite į Mano Kampeli. ~ ^

norime, kad jos pagrindą su
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS rankoje viską surašė, visuome
daryta Dievo įstatymai, o ne
bedieviu.
nei paskelbė. A r nevertas jis
Kaip kas labai mėgsta viso ni ir ne taip smarkiai apjakę,
pasmerkimo? I r dar kokio f f Socialistai ir liberalai lietu dina vargą jų; vaikams, nes tia
Už tokią Lietuvą privalome
«•>* ki>fti^<Q"f Išskyrus nedėldlealu*.
kius " š i o " , Tokiems mėgėjams tai butų ne tiek vargo juos !Š
Neįsileiskim reporterio gi tuo viai Amerikoje* nori prisegti turėtų skyrium nuo mokyklos kovoti.
PRENUMERATOS KAINA:
met galėsim visus velniais va katalikams naują titulą — fa vaikščibti liuosame laike į ti
Čia socialistai ir liberalai patarčiau prisižiūrėti kartai- duobės išvinduoti.
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE:
Bet dabar užsispyrę, užkie
M e t u o s • • • • • • • « • • ! • •••,...} #»»w dinti, šunimis
pjudinti kad natikų.
kėjimo pamokas.
tuojaus pridės savo šlykščią į lietuvius liberalus.
Pusei Meto. . . . . . . .*«^ . . . . . . 4.09
Žiūrėkite, kas su jais darosi tėję, vartosi vienas per kitą.
nieks nė nežaktels. Pigus apsi Tai daro, kad nukreiptų
Lietuvos socialistai nekartą melagystę: kad_ katalikai del
« r v . TAiiST.
Metams
•*•<>© gynimo būdas.
žmonių domę nuo savo fana pareiškė, kad jie kovosią ligi I Metu vos katalikystės susidės — užsirišę akis, ištiesę kaklus, Tikra komedija: tai kojos iš
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žengdami iš augšto stoja, lyg kyla, tai galvos, tai rankos,
Ne tie keliaį veda į pozity tizmo i r kad lengviau galėtų tikėjimo žymės nebeliks Lietu ir su lenkais.
Prannnerfttft m o k a * iškala©. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos vų, kuriamąjį tautos (kitokio pasikasti
Tenurimsta ir galvos sau ne aklas arklys, o už rankų veda šaukia, rėkia, keikia, plusta ir
po
tikinčiųjų
voje.
M nuo Nauju Mėty. Norint permai
nesiduoda iš duobės ištraukti
visą būrį aklų žmogysčių.
laužo.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir jie nepripažįsta) darbą.
pamatais ir griauti juos.
Lietuvių
mokytojų
susispie
Mnas adresas. Pinigai geriausia sių
Gera atsiminti, kad nėra tos Į , tą veidmainišką socialis tusių į "Profesinę Mokytojų
Lai tik socialistai su libera
Galite numanyti, kas daro ir akių atrišti.
sti išperšant krasoje ar ezpresa "Monsy Ordar** arba įdedant pinigus t paslapties kuri nebūtų žmo
J i e sako, kad jie patys ir
tų ir liberalų taktiką reikia Sąjungą", dauguma pasižymi lais neparduoda Lietuvos ru si, jei aklas,aklus veda. Tai už
registruota laišką.
nėms savo laiku žinoma. Net kreipti domės ir nesiduoti ap tokia bjauria tikėjimo neapy sams, kaip jie norėjo tai pa sirioglina ant kitų sprando ir save ir pasaulį sutvarkysią.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
Katalikai nepasitiki, kad
sienos ir tos turi ausis, o žmo gauti.
kanta, kad tyčiomis piktina daryti, kuomet buvo pirmas keberiokšt į aslą.
2334 S. Oakley A ve., Chicago.
gus d a r geriaus viską girdi.
akll~r aklųjų vadai toki dar
lietuvių Seimas Petrograde, o
vaikus
ir
į
juos
skiepina
be
Tai
tvinkst
kakta
į
sieną
iv
TeL Roosevelt 7791
Draugas vėl visas Tarybos
Lietuvos bubtelėję keikia kitus susi- bą galėtų nudirbti.
Nėra didesnių fanatikų, lab- dievybę. Ne vienoje vietoje tė katalikai lenkams
imiiiuuiiimiiiiiiiiiitiiiJiiiiiiiiuiiiiiiiiir paslaptis pradeda skelbti, ne*
Katalikai sako, kad jie lai
rųpinosi,
kad
toki nepardavė ir neparduos.
jau neapkenčiančių katalikų vai
riezdami.
paisant kad reporteris turėjo tikėjimo ir Bažnyčios už so piktintojai butų prašalinti.
kysis savo matančių vadų ir
Tenemano socialistai ir libe
Arba
štai,
žiūrėk,
sudardėjo
pasišalinti iš susirinkimo^
rūpinsis nudirbti
naudingą
cialistus i r liberalus.
Tokių mokytojų elgimąsi so ralai, kad primesdami katali-f visi duobėn; na ir trauk tu
darbą, ir kartu žada iš meilės
Kur tiktai jie įsigali ir įsi cialistai ir liberalai teisina ir kams "fanatizmą" pridengs sa juos už ausų iš duobės.
ir pasigailėjimo ir aklus libe
knisa į parlamentus ir valdžią, liberalai teisina ir giria, o tė vąjį. J i s perdaug yra mato
Pažymėjus Ck. Tarybos nu
Ir kad šelmiai da bent butu ralus iš duobės traukti.
mas,
kad
jį
butų
galima
pas
ten katalikams prasideda sun vus katalikus, ginančius nuo
tarimą neįsileisti Draugo re
klusnus, rangesni, protinges
Titnagas.
lėpti.
Spragilas.
kios
persekiojimo,
varžymo
ir
bedievybės
ir
tvirkinimo
savo
porterio į savo susirinkimus,
"American
Flint
Glass
vaikus, vadina fanatikais.
tenka pasiklausti ir už ką!
jų prakaito
no balsą į pavojų ir mirties mę prigėrusią
W o r k e r s " unijos prezidentas nelaisvės dienos.
Visiems aišku, kad fanati
Socialistai ir liberalai savo
taką.
ir ašarų; tą žemę už kurią mū
Gal naiviškiems tarybinin- Clarke nesenai sugrįžo iš Eu
Tokia yra gimtinės meilė sų prabočiai kovose mirdavo;
karas tas klausimas išrodys ropos. Jis tenai važinėjo norė fanatizme ir neapkantoje netu kais yra išgedę bedieviai mo
paslaptis, bet mums jis aiškus. damas patirti pramonės sąly ri sąžinės ir pasigailėjimo. Da kytojai, o ne katalikai tėvai.
Mylėk lietuvi, tą brangią Lietuvoje. Bet nelaiminga Lie už kurią, šaltuose, drėgnuose,
ro katalikams skriaudų, kiek
tuvai Jos sunųs priešų spau kalėjimuose kentėdavo, už ku
gas, ypač stiklo dirbtuvėse.
Imkime Amerikos lietuvių
žemę,
Tiesa, jie paskutiniame savo
liberalų ir socijalistų laikraš
J i s sužinojo, kad kai-kuriose tik įsigali.
Kame nuo amžių tėvai gy- džiami, ir pamatę kad jų ken rią tremtiniais toli nuo savųjų
susirinkime už tą paslaptį no
čius. Kiek juose fanatiškos pa
vcno.
(Maironis) tėjimai maža naudos teatneša, gyvenimą baigdavo, už kurią
rėjo " p e r snukį" duoti re Europos šalyse stiklo dirbtu i&tai pavyzdžiai:
y
apleido savo gimtinę šalį ir visi taip narsiai kovojo ir ku
Vos spėjo įsigalėti socialis niekos išlieta ,ant Šv. Tėvo>
porteriui (Dimša), manydami vėse darbininkai brangiau ap
Kiekvienam
žmogui
gimtinė
ant Bažnyčios, ant kunigų ir
perplaukę jūres atėjo j prie rią nenuilstamai gynė? Jie visi
kad tai geriausias visų paslap mokami kaip Amerikos darbi tai ir laisvamaniai Francijoje,
šalis yra brangiausia. Nežiū globstį, laisvės motinos, Co- kentėjo ir mirė, kad ju vaikų
ant katalikų aplamai.
čių raktas, bet mums, regis, ninkai tokiose pat dirbtuvėse. Portugalijoje, Meksikoje ir ki
vaikai ir ainiai galėtų laisvai
Kiek "Naujienų" iškeptas rint kad ir puikiausiame pa lumbios.
Tečiau palyginus Amerikos tur, tuojaus pradėjo persekioti
kad tokį faktai tik geriaus
saulio krašte jis butų, nežiū
Jie čia atėjo pailsę, ir nu tėvynėje gyventi.
praveria jų tuščiai barškantį dolerio brangumą užsieniuose, katalikus ir ne už ką kitą, tik " kun. "ftfo^kus pripliovoja ant rint kad ir mylimiausių ir iš
tikėjimo, ant visko, ką katali
vargę, bekovodami su tėvynės Ir dabar kuomet Lietuva alp
tų darbininkų uždarbis pasi už jų tikėjimą,
kailį.
tikimiausių
draugų
jis
apsup
priešais, Columbia juos nu- dama už laisvę kovoja, ar deTuojaus pradėjo atiminėti kai brangina.
Kiti rimtesni nariai (neabe rodo silpnutis Amerikos darbi
tas
butų,
nežiūrint
kad
nors
Ar tai ne bjauriausia fana
rarnino savo geraširdingumu ra lietuviui, amerikiečiui, garbažnvčias, uždarinėti kataliku
jojame kad yra ir tokių) segė ninkų uždarbio akyvaizdoje.
ir
puikiausioje
ar
net
karališ
ir liuosybe; jie čia atėjo iš-į bingos Lietuvos vaikui savo
Tokia padėtis leidžia toms mokvklas, išvažinėti vienuolius tizmo forma t,
reporteriui melagingai sklei
koje puotoje jis butų, užeina troškę šviesos; Columbia juos ' tėvynę pamiršti?
Ghita.
Ar toki socialistų ir laisva
džiamas žinias apie Tarybos šalims lengvai konkuruoti su ir vienuoles, ypač pasišventu
jam dažnai arba nors retkar apšvietė savo aukštomis idė
sius mokinti ir auklėti kata manių pasielgimai nerodo, ko
"šventus ir didelius" darbe Amerikos stiklo produkcija.
J a u daugiaus negu du metai
Kaip brangus Amerikos do likų vaikus, tikėjimo mokymą katalikai susilauktų nuo jų, čiais toks nesuprantamas, var jomis; jie čia atėjo ieškodami
lius.
ginąs
jausmas,
lyg
nekviestas
leris užsieniuose, galima su iš mokyklų tuojaus prašalino. .jei jie Lietuvoje imtų viršaus?
tiesos ir rado apgynėją ku- j kaip didysis karas pasiliovė,
Pastaruoju laiku neteko jų
svetys
kuris
vis
kalba
apie
prasti iš tokio palyginimo. Už Gi kur bnvo kilę sumišimai, Jei dabar menkai galėdami, o
rios darbus krakterizuoja auk- bet pasaulinė taika dar neužmatyti, nebent visuomenė gir
vieną
ir
tą
patį
daiktą
—
apie
mūsų vieną dolerį perkant pre nemaža katalikų mižudyta.
taip drąsiai puola katalikų tei
šti altruizmo
artimo mei- tekėjo. Internaeionalės prasdėjo apie karžygiškus J. J.
gimtinę
šalį.
kių Anglijoje, galima gauti
<*
lės principai.
mės problemos neišgvildentos.
Tokį savo elgimąsi socialis ses, kasgi butų jiems įcigalė
Elias užsimojimus prieš kun.
Tas
jausmas,
liūdnas
bet
prekių vertės kuone pusantro tai ir laisvamaniai vadina jus!
Tad nenuostabu kad lietu- Jų visa virtinė. Bet mūsų diprof. Bučį.
k
a
a
i
s
i
n
k
s
m
a
r
dolerio.
Todėl visur katalikai stoja \ *****
?
l
V viai ją pamylėjo nenuostabu,' plomatai, politikai, sociologai
*' kova už laisve,' • tuotarpu tai
• Ką manyti apie panašius ghvėl
slėgiąs
bet
visuomet
ža kad lietuvių, čia gimę sunųs jų nesugeba surišti,
Belgijoje už vieną dolerį - - tikrių tikriausias išbujojęs fa kovą už savo mindžiojamas tei
dėtus, bet ne matytus T ą r y . j $ 2 9 3 ; Olandijoje $1.25; natizmas.
persiėmė Amerikos dvasia ir
Nepaliezdami visų išpainio
ses ir laisvę ir/lietuviams kata dinantis tėvynės meilę.
bos darbus, visuomenė jau iš Vokietijoje — $15,00; Čeko
Kokia ji tvirta!... Kiek daug jai pasišventė. Nenuostabu, jimo reikalingų problemų paNemažesniu fanatizmu, o tik likams ta kova d a smarkiau
sprendė. Palikime juos tarybi- slovakijoj — $16w00; Austrijoj
pasišventimo ji iššaukia! Ko kad
jie
didžiuojasi
va- žymėsime šias: Pacifiko, Todidesniu, atsižymi lietuviai 'so reikia varyti.
. ninkams, tesidžiaugia.
kią įkvėpimo jėgą ji turi!
- $132.00; Ungarijoj—$90.00. cialistai ir liberalai, nes jie
dindami save 'Amerikiečiais'. ( Ūmųjų ir Artimesniųjų Rytu
Tevadina jie sau mūsų šven
Klausiame vėl: ir už ką re
Tūkstančiai žmonių miršta
Visai, natūralus apsireiški- j klausimas, Balkanų, Silezijos,
Jei šiandie Amerika pradė mažiau kultūringesni už kittj tą kovą "katalikų fanatizmu",
porteris taip garbingai, apvai tų gabenti reikiamų sau pre tautų savo vienminčius.
mums vis tiek. Tik mes nepri už savo gimtinę šalį ir miršta mas, kad dėkingi lietuviai pa- Lietuvos neatmerzgami maznikuotas! Atsakymas, rodos, kių iš Europos, čia nei vienam
Iš Lietuvos laikraščių žino valome prileisti, kad veidmai su džiaugsmu, laikydami už mylėjo savo geraširdę prie- gai. Ką bemanyti apie Rusipaskutinis belieka. Už tai, kad darbininkų nebūtų darbo.
me su kokiu įnirtimu socialis ningi viliota jai ir žmonių su didžią garbe, jog turėjo progos glaudėją, bet ar jie privalo,jos,Airijos,Meksikos situaciją?
jų darbus šališkai, neteisingai Kaip sakėme, Amerikos dole
Sakytumei, kad nuožmioji
tai ir liberalai kovoja, kad ka vedžiotojai, prisidengę kilniais už savo tėvų šalį kovoje savo užmiršti savo tėvynę? Ar jie
skelbė. G į kaip, net Draugo re ris užsieniuose yra tikras ga
privalo užmiršti savo tėvų 1914 — 1918 m. militarė patalikų vaikams nebūtų dėsto obalšiais, varžytų mūsų teises gyvastį paaukoti...
dakcijai nusiskundimo laišką liūnas. Bet Amerikoje jo per
Tūkstančiai atstoja kuomet gimtinę? Tąlžemę į kurios dul jėga taip sukrėtė visą pasau
mas tikėjimas mokyklose.
ir laisvę.
tuo tikslu pasiųsta.
kamoji kaina tik penkiasde
Reiškia, jie čia daro skriau Mes norime krikščioniškos, o jos himnas skamba; tūkstan kes jų tėvų, senuolių, ir pro- lį, kad i r šiandien mes d a r
l
Draugo redakcija buhj bu šimts keli centai.
dą tikintiems katalikams, di ne bedieviškos Lietuvos. Mes čiai seka tą vėliavą ir jos him- tėvių kūnai yra pavirtę; tą že- nesame lygsvaroje.
busi dėkinga Tarybai, jeigu ji
butų tikrai išrodžiusi mūsų re
J i s buvo gražiai išpuoštas. Nebuvo perdidelio pertek rukštaus veido bruožus, pabalęs ir galvą nulenkęs norėjo pay, iSV^-V <2tisT * .V - » C». *** JŲ«
r*.
porterio melus. Deja, to ji ne
liaus, bet visi savo vietą turėjo. Pliušinės kėdės šiek tiek nu sisalinti.
1
įstengė padaryti.
Bet kaip Rožė prieš tai apmalšino Jurgį, padrąsino šiuo
blankusios, didelis senobinis laikrodis, kelios fotografijos aut
Atsiųstas Tarybos laiškas
kampinių stalelių, didelis gėlių bukietas ant stalo. J o donię kart Vingį:
/S FRANCU KALBOS SULIETUVINO
vien įspėja redaktorių, kad
— Sėsk, tamista, atsiliepė. Ponas Ralys butų nepasiten
užgavo paveikslai. Vienas jų vaizdeno jaunutę Rožę ir kiek
NEMUNAS
Draugo rep. prisilaikytų dau
Draugo
Romanas.
gyvesnį jaunikaitį. Jurgis spėjo tai esant jos mirusį vyrą. Kiti kinęs, jeigu tamista norėtumei išeiti.
giaus tiesos reportuodamas aJU0DSNUKIS.
Tie taikos žodžiai išspaudė ant Vingio lupų saldžią šyp
paveikslai — peizažai, kaip Trakų pilis, Nemuno pakrantės,
.
pie Tarybos posėdžius.
rodė švelnią Rožės skonį. Ant vieno stalelio buvo kelios kny seną, tuotarpu kad Jurgis nudavė nepaisysiąs Vingio as
Ką reiškia tas ir panašu?
(Tęsinys).
.w
gos* kurias Rožė, beabejo, skaito ar skaitė. Jurgis jas sužiū mens ir jo pažinti nenorįs.
bendras pasakymas? Daug ir
Tarsi nieko nebūtų atsitikę. Vingis užmezgė kalbą. Jis
Argi ji nesijaus nelaiminga matydama j© atšalimą, o net rėjęs susiraukė. J ų antgalviai rodė kad suvis kitame pasaulyje
nieko.
prabilo:
Daug reiškia, jeigu Taryba ir niekinimą tikėjimo, ar jo ambicija nesielvartos regint rau jų mintys gyvena. J i s graudenosi atėjęs pas Rožę.
— Aš nieko daugiaus negaliu pasakyti. Tamista leidai
butų pasirūpinusi aiškiai nu dančią žmoną ?
Tuotarpu duryse pasirodė tarnaitė ir užkvietė į ponios
man rupinties savo reikalais, kaip ir tamistos miręs vyras ir
rodyti kame reporteris prasi
J o ambicija!... Ar nereiktų išsižadėti ambicijos, jeigu ves- kambarį, kur ji sau artimus svečius priimdavo.
mano draugas manimi pasitikėjai. Bet visi mano patarimai
lenkė su tiesa.
tų Rąžę. O ką pasakys jo partijos draugai, rinkikai, kur dings
Tai buvo antrasai salonas, mažesnis už pirmąjį, ne tiek negali atstoti patarimų kuriuos galį suteikti advokatas^ poli
Nieko nereiškia, jiegu įsižei jo "laisvė nuo tikybos prietarų"? Gal ir nieko. J u k tiek taip
mebliuotas ir labiaus intymus. Bet ten, Jurgis Ralys nesitikėjo tikos žmogus kurs gerai pažįsta įstatymus.
dusi Taryba nepažymi tiksliai
vadinamų "antiklerikalų" norėdami išvengti priekaištų lei pamatyti nepageidaujamo asmens. Ant žemos kėdės sėdėjo
jai daromos " s k r i a u d o s " .
Toks vergiškas pataikavimas nepatiko jaunai moteriškei.
džia savo žmonoms šeimynos židiny eiti savo religines prakti Rožė, prie jos kojų žaidė mažasai Jonelis, gi prieš ją, baigda
Bet kadangi ji neturi ati— Ponas Ralys neatėjo rūpintis mano reikalais, atrėmė
kas, krikščioniškai auklėti savo vaikelius... Bet rievisuomet mas kalbą, kurią nutraukė įėjęs Jurgis,- stovėjo jaunas ele
taisytinų faktų, taigi bent
kiek šiurkščiai Rožė. Jis atsilygina už vizitą kurią aš jam pa
taip
esti.
Ar
nebus
susiskaldęs,
jeigu
jo
viešas
ir
privatus
gykaip nors nori numalšinti (net
gantas kurį pabūgęs Jurgi pažino: Vingis.
dariau dėkodama už išgelbėtą sūnelį.
*
*
plyta per galvą) nenaudėlį venimas eis skirtina vaga?
I r kreipdamosi į Jonelį:
Mažame salone trumpą valandėlę viešpatavo sunki tyla.
. Draugo reporterį.
Susirūpinęs Jurgis Rarys svarstė tuos opius klausimus. Nes instinktyviai, Jurgis Ralys atšoko. Vingis ligšiol tylėjęs
•£- Pasakyk tam ponui, kaip tu esi dėkingas už tai kad
Redakcija klausydama tokiu Juo daugiaus jis galvojo, juo geriaus matė kad paika yra mąs
šengė prie Jurgio. Abu vyru be žodžių pasikeitė žvilgesiu, ištraukė tave iš upelio.
pastabų, kaip Tarybos laiškas, tyti apie Rožę. Tečiaus jis vis svyravo. Ir tą patį vakarą grj»Cs
Paklusnus, vaikas pakilo ir nubėgo pas Jurgį Ralį. Jis
turėtų nutylėti visus peiktinus, namon pradėjo versti antrašų ir telefonų knygą ieškodama^ kuriame galėjai skaityti, čia susitikimo siurprizą, piktumo
užlipo ant jo kelių ir pabučiavo.
ir neapykantos jausmus.
juodašimtiškus socialistų dar jaunos moteriškės adreso.
— Tikrai tamista geras išgelbėjęs mane. Aš tave labai
bus, nepagirtinus katalikų pa
Tamistos pasipažįstate, tarė jaunoji moteriškė, kuri pas
Po kelių dienų, kaip visi svyruoją žmonės, staiga jis pusielgimus, na ir, žinoma, Tary
tebėjo jų nedraugišką susitikimą, bet kuriai šeimininkės rolė myliu, o mamytė kasdien man primena pasimelsti už tamista.
sirįžo. Jis pasirįžo visiškai priešingai savo išvadoms, visam
Nepaisant ką tik apsireiškusios neapykantos tarp Jurgio
bos komedijas.
davė teisės įsiterpti ir apmalšinti nebylią provokaciją.
Ne, gerbiamieji, to nelaukite. tam ko jo egoistinė karjeros išmintis reikalavo. Nervingai ir
ir Vingio, vaiko prasta kalba, nuramino jų širdis. Rožė, Jurgis,
Malonus Rožės balsas, grąžino Jurgiui sąmonę. Jis buvo p net Vingis prasijuokė. Jonelio dėka kalba pradėjo geriaės
Po šių išvadų tenka prieiti skųt>iai jis išėjęs iš nanių pasuko į Maironies gatvę, kur Rožė
Rožės namuose. J a m nemandagu, rodyti savo neprietelybės rištis. Jaunas atstovas tik vengė kalbėti su Vingiu. Bet tak
prie galutinos.
gyveno.
>
I r už ką reporteris pašalin
Priėjęs jos butą jis staptelėjo. Ar tai dėlto kad tekinas jausmų žmogui kurio jis neapkentė.
tingai ir labai protingai jis parietė įvairias temas kurios pri
tas! Už Tarybos plikus, ligšiol ėjo, ar tai dėlto kad nebuvo tikras kaip Rožė jį pasitiks, jam
— Atsiprašau, Poniute, tarė nusilenkdamas.
prastai liečiamos salone: literatūros, teatro, dailės, vien šuneįžiuromus darbus, ar geriaus prisitigo kvapo ir turėjo pasilsėti.
— Už ką, tamista?.
lindamasis nuo ginčų. J o erudicija, dvasinė kultūra darė jo
uŽ slidlžiai skambančius, bet
— Aš nustebau pamatęs Vingį ir nespėjau pasveikinti pastabas įdomias.
^
Atsigriebęs Jurgis Ralys paskambino ir tarnaitė įsileido i
karčiai rūgstančius sakinius.
tamistos.
Rožė retkarčiais nesutikdavo su Jurgio pastabomis 1 ir
Tas,
žinoma, jiems garbės prieškambarį, k u r paėmusi j o vizitinę kortelę paprašė į nedi
(Bus daugiau).
Kuomet jis taip teisinosi, Vingis stengėsi atitaisyti savo savo nuomonę reiškė.
nedaro. Gi report. kiekviename delį saloną.

"DRAUOAS"

Katalikų "Fanatizmas".
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PU
PASP<
Perkar
farmas.
pirmus
dame
me
gas, grį
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Ofiso
9„ v aka |
ir Pėtt
dėliomij

KELI
Suvii
per mus
Visi džii
ir laimi
kortės ai
laivų. Pį
kame kcl
ko stočii
nuvedai
piname
gažius ai
nes į 1|
Lictuvoi
Rašykit
čių laivį
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AMERIKOS DOLERIS,

TĖVYNĖS MEILĖ NEMARI.

168 On
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•
i

4601J
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RALYS H
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Valau I
S 11d
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6205
•

' 187
Moa
fVfetM
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Tel.
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"Antradienis,

Liepos 26, 1M l

K) M E T Ų Š I T A M B I Z N Y

&

FĮ%
w #

333i SOUTH
HALSTEDST.

Phone Yards 6894

PINIGŲ SIUNTIMAS,
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namu. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki
9. vakaro. Panedėliajs. Seredomis
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Nedetiomis iki 2 valandai po pietų.

KELIAUJANT LIETUVON!
Suvirs 1,000 šį meta iškeliavo
per mūsų Agentūrą LIETUVON.
Visi džiaugiasi parkeliavę saugiai
ir laimingai. Parduodame laiva
kortės ant visų linijų ir didžiųjų
laivų. Padarome pašportus. Patin
kame keleivius ant visų New Yorko stočių, parupinam nakvynes,
nuvedame į Custom House, aprū
piname su vizomis, pristatome bagažius ant laivų ir palydime žmo
nės į laivus. Siunčiame pinigus
Lietuvon žemiausiu dienos kursu.
Rašykit reikalaudami išplaukian
čių laivų surašo ir auksinio kurso.
AMBRAZIEJUI IR
DANIELIUI
168 Grand St. Brooklyn, N. Y.

"Telefonas Boulevard i i 9 9

į

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS
SSS1 South Halsted 8t».
alandoe: t—11 A. M.

r

l—l:

Tel.

T—i P.

J
o
•
*

M.

Off. Humboldt 4830
Res. Humboldt 3398

M.E. ZALDOKAS
ARKITEKTAS

1263 N. Paulina St.
Kamp. Mihvaukee Ave,
Chicago.

J. P. WAITCHES
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
4601 South Hermitage Ave.
Tel. Boulevard 1080
11005 S. MJchigan Ave.
Roseland, 111.

t

Dr. L L MAKARAS
Lietuvy* Gydytojas tr Chirurgas
Ofisas 10100 So. Michigan Ave.
Vai. 10 lkl 11 ryte; 1 Iki 4 po
p t et, i : ą i lkl 8:81 vakare
Reaidenclja: 10513 Perry
Tel. Pulhnan 141

DR. S. N AIKELIS
LUPTU VIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Oftma Ir Oyvaalma vtaca
1911 South nakrto* Street
Ant lUfcuM tJaiTcnal §»»!• Baak
Valando* nuo l t iki 11 ryte: nuo
1 lkl 4 po pietį; nao T lkl 1
Hedėliomia n o l t iki *

n

Dr. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ar Chirurgas •
Peoplee Teatro Wsaae
11611 W. 47th Str. Tel. Boul. 1^0\
ralandos: t lkl 8 vak. Hedėl l t j
lkl 12 ryte.
I
Res. 1914 W. 43rd Street
Nuo ryto lkl piei.
TeL MeJKJnley U I
|

'oe^ootK

V AUENTIHE D]
COLLEGES
8205 S. Halsted, 240? W. Uadiaoi
1850 R. WeUs St.
117 Mokyklos J u n g i Valstijose.
! Mokė Siuvimo, Pat temų Kirpi
me, Destgning bizniui ir narnama
Vietos duodamoe dykai* Diplomai.
Mokslas lengvais atmokė Jimais.
Kfesee dienomis Ir vakarais. Pareikateukit knygėlėa
Tol. Seeley 1841
SARA PATEK, pirmininke.

^ • • • • • • • • • • • • • « « « m i » «

TeL

A. A.SLAKIS

m

kai

ko

teto

nari

3. Dr. J . J . Bielskis referuof
P *
f,į
*]>
ja, kaip manoma
vesti tolime* " ^ k a ^ a a t Fm. Mm.steryos ĮT
„A paskola.
~„d~vi„ X
A- -•
i i galiotinio
ne
Aurodmeja,
kad»
, !
, D-ro Bielskio,
. U«kting
*,.„ ^ ; u „ r
i
i.dalyvaus komiteto posėdžiuos
J
patariamuoju
balsu.
•
\tikras
r a reikalinga
s
ū
d
a
n
t
i
tara*
paskolos vedimui komi
Bet jeigu posėdis neįvyktų,
tetas, ir kad tam tikslu' tapęs
sušauktas šitas susirinkimas iš iš priežasties nepribuvimo ga
Washington, D.C. suvažiavimo nėtino skaitliaus^ komiteto na
rinkti^ narių ir A. L. R. K. Fe rių, tai šaukiamas e i t r a poderacijos. Mitoki* komitetas tu Sjėdis ir tokiame posėdy, kad
rės veikti bendrai su Finansų, ir nebūtų reikalaujamo kvoru
Prekybos ir Pramones Minis mo, posėdis bus skaitomas le
galiu, prileidžiant kad pakvie
terijos įgaliotiniu.
timas buvo išsiuntinėtas vi
4. Skaitoma laiškas nuo susiems nariams.
sirinkiman nepritarusio komiteto nario Adv. F . J. Bago(Pabaiga bus).
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STRIKE
Laivakortes į L i e t u v ą
per Klaipėdą

tts toasted

—

. I I

.

m

Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepoįuj $114.00 iki Kauno $117.00.

yLTC^M^
PAIEŠKAU merginos patyrusios
pardavime valatkinių prekių (
goods) turi mokėti I .lietuviškai
Lenkiikai vieta pastovi,
gera Atsišaukite j
Izidoriaus Nausėdo Krautuvę,
4605 So. Ashland Ave.
Telefonas Yarda 1017

Į LIETUVA nevažiuokite "per Lenkiją, nes kelionėje per
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pašportus ir kitus reika
lingos dokumentus ir sutvarkome Ineome Taksus veltui.
*1

LIETU VI1/ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
perlaidomis, čekiais ič telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau5 sia išsipirkite mušu Bendrovės drafta ant kokios sumos tik noS idte ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose

Parsiduoda automobilius Briscoe
5 pasažeriu viskas
kuogerrausiara
padėjimu. Mašina kaštuoja $1,250.
Aukauju
už
$350.00. Pardavimo
priežastis ryre mirtis o aš pati ne
galiu važiuot. Norėdami įsigiti gera
mašina pigiai kreipkitės tuojaus. Ad
resu: Norėdami matyti mašina va
karais pašaukit pirmą Phone Yards
#07*
MRS. MISEVIČIENE
3540 S. Halsted St.
Chlcago, m .

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
g pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas.

S

S
s
3

i

83

Siųsdami pinigui,' pjrkdami šėrus arba norėdami daugiau
f ^ftįrų"%iė, laivalfortes ^ifckitės ypatifeai arba per laiškus
šiuo
=
B 1 U V adresu:
OUACOU.

I

Parsiduoda medinis namas su 2 %
lotsUfBfebal gražioj vietoj a»t/ f >pa*
gjrvvjHdS&u po 5 kambarius, partfiltto
da sreitu laiku nee savininkas va-

LITHDANIAN SALES CORPORATION
Aja

—

•

^ ^

, 414 Btoadway, Boston 27, Mass.
. ^eifS^ątogian tai la-ęip^t^ j . ^ r i u a , :
Sales Corp. '
Lithnanian Sales Corp.
3313 So. Halsted St.
300 Savoy Theatre Buldg. '
Chicago TeL Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa,
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9rfK)ryte iki S G0 vaka
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vaL
Tak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3 KK) po pietų.

Aat pardarimo namas Ir' 1 Itotat,
namas su 5 kambariais ir storu, gry
no pelno atneša nuo $60 iki 75 J
savaitę. Kaina $4,500 cash. Atsišau
kite.
4444 So. Moaart St.
Chicago.
Ant pardavimo "fan'as" dar nau
jas sukinėjantis Edison'a Co. Kam
yra reikalingas Atsišaukite šiuo adre91t

m. «7 84,

|

g
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BU.

Oiieau©. Ilk

PARSIDUODA.
Farma Illinois 92 akrai geri budinkai su gyvuliais, javais ir padar
gais labai pigiai. Taippat Ir Chteagoj
namas medinis Archer Ave. 2 pagyve
nimą ir 2 lotai labai pigiai turi boti
parduotas j vieną, savaitę.
p; D. ANDREKUS
S933 So. ArtChlan Ave.
Chteago, Dl.

NANTREAL Į
HAMBURGĄ, DANZIGĄ i r LIEPOJU
VIA

—
Trečia

CANADA

Trečia

Kliasa
Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos
Tiktai vienas tiesos kelias į Baltic Portus

LAIVAS P0LAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.

Į LIETUVĄ

Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai
Kambariai po dvi lovas.
Norint danginu informacijų apie kaktas atsišaukite
INTERNATIONAL MERCANT1LE MARINE OOMPANY
Chicago: F. C Brown,Wcst Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
dele pasivaikščiojimui vieta. Visi parankumai, moderniško laivo. ;

V7 Rn> STAR LINE
Išplaukia kas savaite
Pier 58-62. North River, New York
Gothland) Tiesiai i Danzigą (Liepo 30
Bamland) Tiesiai j Danzigą (Rūgs. 1
Tik 3-čia klesa
Finland)
Nevr York
Zeeland)
{
Kroanland)
Antwerp'a
Lauland) ,

(Liepos
(Rugp,
(Rugp.
(Rugp.

Dr. M. S t a p u l i o n i s
NAPRAPATH

23
6
13
20

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ
OFISŲ VALANDOS:
SS47 Emerald Ave.
9 iki 11 ryte k- 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 93 9T »

:\A-.\
S
(Rūgs.
11
(Rugp.
i
(Rugp. 25
Manchuria)
Hamburg
IlCWmNATIOWAIi MERCHANTILE
MARINE CO.,
116 laivų — 1,250,000 tonu,
Clricaffo: F. G. Brown, West Pass.
Ageatt, 14 North Dearborn St.,
Arba prie vietinio agento.
Mongolia)

New

Tork

731 W. 18-ta Gatvė
Nuo 2 iki 8 vakare.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINt?.
ft

Cit neverki mano
mažulėli — neraudok,
aš tau duosiu
BAMBINO
ciucia4iulift,,'
Greičiau bėgki į aptieką ir5:
nupirki 60c bonką

—-

Y. W. RUTKAUSKAS \
ADVOKATAS

BAMBINO

28 Sonth La SaUe Street
Telefonas Central AS90
«»•»••• • • • ! • • » • • • » • •

Arbatinis Šaukštukas tuojaus pasalins kūdikio virdurių die
gimą ir f kelias valandas sutaisys vidurius ir galalrimai pasalins
užkietėjimą. "Kndiklal melsta ji t Jie prašo daiųjisuf*
Motinos! Jeigu jiąsij aptiekorius neturi jo, tai prisiųskito
60c. palto markėmis tiesiog {
F; AD. RJCHTER & CO,

P««»

», •

JIS TJ2AUG1NO ŠIMTUS TUK6-.
f ANČIŲ VAIKUČIU.
Bordens Eagie Brand Cendensed Pienas yra užauginės daugiau
sveikų vaikučių į vyrUs ir moteris
negu kokis kitos maistas.
SUTLTS 90 metų Gail Borden pri
rengė šį maistą mažiems vaiku
čiams. Motinos yra labai dėkingos
už ta maistą nes. jis vaikučiams
daug pagelbsti.
Ant 4-to puslapio šios dienos
laikraščio rasi jų pagarsinimą. Iš
kirpk ta kuponą ir pasiųsk į Bor
den Company, o gausi dykai kningute apie maitinimą kūdikio sų
Eagle Brand.
(Apgr.)

3

i

Aut pardavimo nairjas mūriais na
mas 5 kambarių šiltų vandeaių šildo
mės, elektra, gazaa Parsiduos už la
bai pigiai. Atsišaukite
6831 S. Campbell Ave.

PASKOLOS KOMITETO
PROTOKOLAS.

•

Raadolpk 1818

—

GATAS VLADIVOSTOKE,

4 . L. R. K. LABD. SĄ GOS rgiaus. Toliau eina svarstymai,
18 birželio šią metą } Vladi
15 KUOPOS DARBUOTt. diskusijos kaip sudaryti toks vostoką atkeliavo
llveiitoįo
komitetas. Po išaiškinimų pri- T i r o ^ l e g a t a s (BepresentaVVestviUe, UI. Ši kuopa yra einama prie to 'susipratimo. tlve)-arkivyskupas OueMant
viena is mažiausių, bet gyva Atstovas V. Čarneckis pareiš (prancūzas). Pasitikti ąugštąjį
ir veikli. Malonu pranešti apie kė, kad jis neturi noro ką no svečią ant stoties atvyko vie
jos darbuotę. Štai jos nuopel rint ardyti pirmiau burusio at- tinis klebonas kun. Slivauckas,
nai!
stovo J. VikiŠio darbus bet, jei \pTnnmtą
i r fenką konsulai ir
Centrui paskelbus " Našlai kas
buvo
padaryta
ne Lietuvos Respublikos Įgaliočių Savaitę." 15 kuopa ją su visai
tiksliai, tai
taisy- f t i n i s
J # Vaitiekaitis. Pasveiir
tobulinti
tai,
tad kindamas arkivyskupą Lietu
rengė nuo bal. 1 d. iki geg. 15 ti
d. Surengė vakarą kuris pel faktinai Washingon suvažiavi vos Respublikos Įgaliotinis pa
mo rinktoji Komisija pasilieka reiškė jdidetį džiaugsmą Vla
no davė $26.00.
toje pat prasmėje kaip Wasli- divostoko lietuvią kolonijos
Aukavo kun. L. S. Brigmanas
$5.00 ingtono suvažiavime buvo pri sulaukus taip retą aukštą sve
Po 1 dol.: A. Balseris, S. imta sekanti rezoliucija:
čią. rMe bažnyčios vartą visa
Jurgutis, O. Jurgutienė, A.
••Išeidami iš to nusimany parapija su iškilme pasitiko
Jurgutaitė, I. Karpavičius, U.
mo, kad vedamoji Lietuvos arkivyskupą. Po pamaldą tą
Šimkienė, M. Mičiudienė, B.
Laisvės Paskola ir jeigu bus pačią dieną, arkivyskupas su
Petrinienė.
Lietuvos St. Seimo užgirta dėjo vizitas prancūzą, lenką ir
nauja paskola Amerikoje, lietuvią konsulams. Laike viziKitos ineigos
$21.00
gali but pasekminga tiktai tos pas Lietuvos Respublikos
Išviso
$60.00
patiems Amerikos Lietu Įgaliotinį arkivyskupas GuePinigai $60.00 priduoti Cen
viams aktivtškai jos organi- briant interesavosi, kaip didelė
trui.
auotę tveriant i r per savo lietuvią kolonija Vladivostoke,
J ą širdyse matyt našlai
kokį nors organą, Lietuvos ar senai įsteigta Atstovybė, ko
čiams gili iriuojauta. Garbė
Misijai ir Lietuvos Valdžiai kiose d a r vietose Sibire yra
jiem ir širdingą ačių 15 kuo
tame darbe padedant, susi Lietuvos Atstovai ir tt.
pai!
4
važiavimas nutaria: Išrinkti
Varde 15 kuopos visais rei
Prabuvus keturias dienas ir
iš 5-kią asmeną Lietuvos
kalais meldžiu kreiptis šiais
Paskolos Komitetą, kuris išrišus daug svarbią klausi
dviem adresais: J . Šliogeris,
kaipo tarpinkaujantis orga mą, arkivyskupas iškeliavo į
1508 So. 48-th C t , Cicero, 111.,
nas, galėtą susinešti su ats Manžuriją, stotyį lydimas kun.
arba S. Jucevičius, 726 W. 18
kiromis stotimis ir priveiz- Slivauckio, prancūzą, lenku
-th St., Chicago, 111.
dėti kontrolės teisėmis visos konsulais ir Lietuvos Respubli
J. Šliogeris.
paskolos darbą.''
kos Įgaliotinio. Ant stoties jau
VYČIAI ATSAKO ŠMEIŽTUI
Kontrolės komisija pasi buvo susirinkusi minia katali
lieka Šiame komitete., taip kaip k e &tJ;ir»a;t*4*&tft4' i
Detroit, Mcfa. '— Ijrraugo buvo apsiiįiuąi Washi]igtone,
num. 1617, šią metų*, korespon
1 fletuvių Kolonij
5. Buv6< pasiūlyta sudary
dentas Medelis aprašydamas ti skaitlingas paskolos komi du J o Ekscelencijai įteikė gra
Šv. Petro lietuvią R. K. para tetas, priimant Lietuvius vei žių gėlių bukietą.
pijos bažnyčios pašventinimą, kėjus ir iš kitą koloniją. Po Prieš iškeliausiant arkivyskuris įvyko liepos 10 d., š. m., apsvarstymui buvo įnešta, pa kupui, vietinis klebonas iškėlė
apšmeižė Liet. Vyčius. J i s ra remta ir nutarta sudaryti ko pietus, kur buvo pakviestas
šė: "Visos sžvmesnės Detroito mitetas iš 10 ypatą, kurį iai lenkų konsulas, Lietuvos Res
katalikiškos draugijos, išsky skaitlią įeina ir kontrolės ko publikos Įgaliotinis ir keletas
rus L. Vyčius dalyvavo šioj misija. Šis komitetas organi žymesnių parapijom;. Laike
parodoj. Jie (suprask L. Vy zuos tam tikslui paskolos ve prakalbu, lenkų konsulas išro
riai) laikraščiuose giriasi, bet dimui vietos komitetus, kur ją dinėdamas lenkų su prancūzais
čia pasirodė silpnais tautos ir dar nėra, įgaliotinią stočią ir sutarties tikslą, pakėlė taurę
Bažnyčios vaikais.' 'Rodosįkacl šiaip rinks komisijas darbo už Prancūzijos ir Lenkijos
L. Vyčiai jau gana yra pasi atlikimui.
laimingą ateitį, prie ko arki
žymėję savo uoliu veikimu
Pakeltas klausimas apie su vyskupas pridėjo: " e t Lithuatautai ir Bažnyčiai, nes tai yra tvarkimą paskolos stosią. Nu nieime". Lietuvos Įgaliotinis
jų obalsiu ir jie jam visad bu
spręsta stotis taįp tvarkyti,kad savo trumpoje p r a k a l b a ^ pa
vo ištikimi.
butą kuo mažiausiai permai brėžė, jog Lietuvos liaudis nuo
L. Vyčią 102 kuopa negalė ną, kur stotis likviduotos, ir amžių yra dievobaiminga ir
jo dalyvauti iškilmėse, nes ne ten k r r suvis ją nebuvo, sten grynai katalikiška; jog.kata
buvo kviesta. L. Vyčiai turėjo gties sudaryti tokias stotis iŠ likybė Lietuvoje, kuomet Lie
tuva atgavo savo nepriklauso
pilną teisę jau tuomi užsi vietinią draugiją atstovą.
mybę ir tapo laisva ir nepri
gauti — <lel nežinomą jiems
Šis komitetas atsakys už sa
klausoma Valstybė, dar labiau
priežasčių būti išskirti iš kitą
vo veikimą prieš tą dalį vi
išplėtojo saVo šaknis; jog pirkatalikišką draugiją, nekvies
suomenės kuri jį yra rinkusi, o
mų-pirmiausia delegacija susi
ti.
vietą komitetai prieš šį komi
kūrusios Lietuvos Valstybės
Jeigu nekvietėte, nedalyva tetą.
buvo delegacija į Romą išreiš
vome. Bet kamgi šmeižti mus
6. Buvo apkalba kokiu var kimui tiknj katalikiškų jaus
visuomenės akyse kuomet pa
du turės pasivadinti šis komi mų Apaštališkam Sostui; jog
tys tam kalti. Nereikia klai
tetas. Buvo įnešta, paremta ir vietinė lietuvių kolonija yra
dinti lietuvią visuomenės. Gi
nubalsuota, kad šis komitetas labai dėkinga už atsilankhną
p. Medelis galėtą savo talen
vadintųsi "Lietuvos Paskolorf J o Ekscelencijos, atvežusio to
tus panaudoti kokiam geres
Komitetas'*.
kią linksmą naujieną, kaip pa
niam darbui.
7. Įnešama kai komitetą* baigimas naujosios bažnyčios
Su aukšta pagarba,
pasiskirstytą funkcijomis. Po šį metą Romos lėšomis ir ati
U Vyčią 102 kuopos valdyba: apsvarstymui prieita prie to*
dengimą Vladivostoke dvasiš
Jonas Nakas, pirm.,
kad nėra reikalo pasiskirstyti kosios seminarijos.
Rap. Piragis, nut. rast. vietomis. Nesant komitete prezidijumo, susirinkimus šauks Arkivyskupas pakėlė taurę už
.Finansą, Prekybos ir PramO sveikatą Lietuvos Respublikos
įgaliotinio Sibire.
nės Ministerijos įgaliotinis.
Lietuvos Informacijų
8. Nutarta kad Komiteto le
galiai posėdžiai vadinsis tik
Biuras Sibire.
tie, kuriuose dalyvaus neinair
(Tąsa)
žia

mįį

ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATIOJf BLDG.
19 So. I a Salle St.
^Blandos: 1 ryto iki 1 po pietų
Panedėlleis lkl 1 vakarą
Vedėliomis ofisas uždarytas

r
ŠVENTOJO TĖVO DELE

LIETUVIAI AMERIKOJE

M. J. KIRAS

t

0RJŪ6A5

• •

=

Vakarais, 812 W. S3rd S t
Telefonam: Vaida 4*81

3id Avenoe & 35th Stre«t# Bocoufh oi Brooklynt

N«v York City.

1

^^^ffsaj-aĮa-a^^^e ,-:!-;.,.: s g -: į', j ,~ ^
hoae Seeley 7429

DR. L VL FEINBERG

Carter's Littie Uver PiUs

Gydo
"

2401

Madlson Str., k a u p a i Weate»n AT«., Chicago
Valandos; 2—4 po piet 7—9 vak

f

x

=

elefonaa Armltase 9770

==s*s

MARYAN S. R0ZYCH

MUZYK06 MORKKTOBfUi
Mokytoja Piano, Teorijos tr
Kompozicijos
M t l N. Weateni A T 4
Ctilcaso, HL
!**
£

,

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Koris
>
Reikalingas Visiems
Tikras tori pasirašymą*

H a i a PLęnlka
Mažas bosas
Maža Kaina
KfaajM Mtarintla
m
prieAMttlad

S

pARTER' S IRON PILLS
^ ^ '

pamėginkite
Jums pagelbės,
paj

J

•
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Antradieniu Liepos 26, 1921

DRAUGAS

Vi

m
»«L.,.

••

t

_

• • • • • » • • • » » • » * •

L

RUGP-AUG.
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS!

•
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7, 1921
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DRAUGO' PIKNIKAS
.

•
•
•
•
•
•
•

>>!.

piknikas turi tikslą sutraukti į vieną viet ą kodaugiausia savo prieteliii, kad jie susipažinę tarp sa
vęs sėkmingiau galėtų kelti katalikišką spaudą ir per jageriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas i r jąs giliau
žmonių protuose ir širdyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių.
' ' D r a u g o ' ' Bendrovė.
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IŠ BRIDGEPORTO

I Laivakortes Tiesiog į Lietuva f

A. L. R. K, Fed. 15-to skyr.
susirinkimas įvyko liepos 16
d., š. m., # Šv. Jurgio s ve t.
Pirmiausiai buvo rėkomen(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).
|
dojami asmenys į A. L. R. K.
Federacijos Centro valdybą.
Taipgi išrinkta B. Jakaitis
į Federacijos Tarybą atsto
B
vauti
15 skyrių. Išrinkta
Pinigus siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas §
atstovais į Fed. Chi. apskritį:
A. Budris ir P. Oritėnas. Rezo
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.
liucijų komisiją išrinko iš tri
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- |
jų asmenų. Svarstė apie " D r a u Į kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė |
g o " pikniką. Išrinko net šešis
Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo
darbininkus: J . Andrišiuną
ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais |
J. Pabijoną, A. Budris, B. Ja | j kreipkitės pas
kaitį, J . Zaka ir B. §eklecką.
Vincukas.

Pranl

$107.10 iš MontreaPo iki Klaipėdos (Memel) |

GUBERNATORIUS PASI
RENGĘS PRIEŠINTO.
GAL BUS PAŠAUKTA VAL
STIJOS KARUOMENĖ.
Šiandie turi įvykti krizis.
»

Springfield, I1L, liepos 20.—
Nežinia, ar šiandie San^amon
aps^krities vyriausiojo teisino
teisėjas Smith lieps areštuoti
gubernatorių Small, ar ne. Tik
žinoma, kad jei šerifas mėgin
tų prieiti prie gubernatoriaus,
tuomet pastarasis apsiginti
pašauks karuomenę.
Taip vakar nutarta čia pa
tiem gubernatoriaus su jo pa
dėjėjais konferencijoje.
Kuomet bus pašaukta mili
cija, galimas daiktas ėia gal
bus paskelbta karo padėtis.
Karininkai savo vietose.
Tžvakar ėia iš kitų miestų
pašaukti valstijos karuomeiiės
vyresnieji karininkai.
Antrasis karuomenės pul
kas šiandie yra gatavas Logan
stovykloje. J i s pilnai viskuom aprūpintas. Vienas ar
ba du batalionu ėia gali but
pristatytu į aštuonias valan
das.
Gubernatorius Small iš Chiv eagos ėia gryžo pereito sek
madienio vakare. Čia jį atly
dėjo stipri sargyba.
Chicagoje būdamas jis 100,000 žmonių minią intikino, j o g

prieš jį skundas pakeltas be
jokio pamato, tai priešingos
politinės srovės suokalbis jį
pavaryti iš užimamos vietos,
tai srovei finansinę pagelbą
duoda viešosios naudos kom
panijos, kurias gubernatorius
mėgina spausti ir nieko bend
ra su jomis neturėti.
Nepasiduos.

IŠ NORTH SIDE.

Pereitą sekmadienį
ežero
Liepos 17 d., kun. P. Raš
Michigan pakraščiuose lankėsi
čiukas sakė pamokslus Šv.
šimtai tūkstančių žmonių. De
Mykolo bažnyčioj per pirmą
šimtims tūkstančių teko iriausias ir antrąsias mišias. Gerb.
dyties.
svečias aiškiai išrodinėjo kaip
I r policija raportuoja, kad
platindami katalikišką spaudą
ir remdami Šv. Kazimiero D- tik du nuskendo. Nuskendo:
ja galime žymiai prisidėti prie Joseph Posuks, 3217 ParneJl
pakėlimo mūsų tautos ir su ave., mašinistas, ir 17 metų
Mareraret Carroll. .
stiprinimo Bažnyčios.
Liepos 18 d,, kun. Kasei ūkas
kalbėjo Šv. Mykolo svetainėje VYČIŲ CH. APSKR. CHORO
METINIS SUSIRINKIMAS.
dviejais 'atvejais.
Pirmoj kalboj nurodinėjo
Liepos 15 d., Mark White
svarbų ir naudą Šv. Kazimie
Sąuare parko svet L i e t Vy
ro draugijos; antroj — lietu
čių Chicagos Apskričio choras
vių kariavimus su vokiečiais,
laikė metinį susirinkimą. Šia
bolševikais ir lenkais ir pavyz
me susirinkime išrinko naują
džiais • prirodinėjo Lietuvos
valdyba
į
kurią
inėjo:
priešu žiaurumus.
pirmininkas
P.
Varakulis,
Paskui Įrašinėjo narius į šv.
pag. A. Benaitis, rast. Alb. C.
Kazimiero draugiją. Neteko
Alaburdaitė (išrinkta per ak
patirti kiek narių gauta, bet
lamaciją) ižd. A. Mureika, iždo
kalbėtojas paskelbė, kad pini
globėjai J . Baubkus ir J . Jogų už duokles įplaukė $579.
nušauskas. Valdybon pateko
Teko išgirsti, kad Dievo Apvisiems žinomi veikėjai. Daug
veizdos para p. ir To\vn oi* La
tikimasi iš jų ateinantiems me
ke tesurinko $600.
Valio,
tams.
northsidiečiai už tokį uolų rė
Tartasi ir apie išvažiavimą,
mimą tautos ir Bažnvčios reiviską pavedė komisijai, kurion
inėjo A. Mureika, P. Paliulis
kalų.
i
ir J . Baubkus.
*
IŠ NORTH SIDE.
Choras dabar turi vakacijas
Šv. Mykolo parap. svetainė iki rugsėjo 9-tai dienai.
je 18 d. liepos, įvyko prakal
bos ir įrašymas narių į Šv.
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
Kazimiero draugiją. Didžiai
gerb. kun. Baltučiui, vietos kle
Lietuvos Vyčių 4-ta kp. kas
bonui, paskatinus savo para met Šv. Igno dienoj (liepos
pijoms žodžiais ir pavyzdžiu,
31) surengia šeimyninį vaka
0 taipgi visų vietinių katalikiš
rėlį, pagerbimui mūsų 4vas.
kų organizacijų atstovams Šv.
vad. kleb. kun. L Albavičių. Ir
Kazimiero draugijai pri jau
šįmet tokį vakarėlį rengia.
čiant ir pasidarbavus, į narius
Choras rengia puikų ir turi
"įsirašė žymus skaičius, būtent:
ningą programą.
1 garbės nariu Judita KreVisų kuopų vyčiai yra išmenckaitė. Amžinųjų narių įsirašė 11, F. A. Shimas, A. anksto kviečiami atsilankyti.
Kuzmickaitė, Andrius- Marcin Manoma turėti daug svečių.
A. C. A. rast.
kevičius, O. Labanauskaitė,
gerb. klebonas kun. A. Baltu
Liepos 11 d., Dievo Apveiz
tis, Konst. Jasavičiutė, V. Ka
valiauskas, O. Petrulis, Emil. dos parapijoj tapo suorgani
Kelaičiutė, Ant. Bacevičius, A. zuotąja. R. K. A. Moksleivių
Rugienius ir 47 nariai meti kuopa. Teko išgirsti, kad at
silankė gražus būrelis mokslei
niai.
vių vien lankančių augstesnes
Pažymėtina, nors parapija
mokyklas..
nedidelė,
narių-gi skaičium
Tikimasi kad kuopa gyvuos,
nepasilieka nuo didesnių. Tai
nuopelnas gerb. klebono ir pa- nes tam pritaria gerb. kleb.
rapijonų, kurie apvertina di kun, Ig. Albavičių ir turi ener
dele spaudos vertę Bažnyčios gingą vadą kun. N. Pakalnį.
Ir vietinės par. mokyk, aluir Tautos gyvenime. Šv. Kazimiero draugijos vardu drįs mnai žada susiorganizuoti. Vi
tu klebonui ir jo parapijonims si nerimauja. Laukia susirin
išreikšti didžios padėkos žod kimo sukvietimo.
Čia yra daug gabių ir pilnų
žius.
Kun. P. Raščiukas.
ambicijos alumnų.
A. C. A.
4,

*

Gubernatorius Kmall, pasi
remdamas savo patarėjų juri
stu opinija, nutarė nepasiduo
ti generalio prokuroro klikai.
Gubernatorius netik nesi
ektos areštuoti, kaip to nori
generalis prokuroras, bet už
poros mėnesių, kaip sakoma,
sušauks legislaturą specialėn
4esijon ir visu galimu sunku
mu prispaus visas visuomenės
naudos kompanijas,
kurios
šiandie išnaudoja visuomenę ir
jam pačiam kasa duobę.
Taigi, *pramatoma, republikonų politinių srovių l»jva bus
didžiai aitri. J i valstijai atsi
eis daug pinige. Tuos pini
gus turės sumokėti pati visuo MUZĖJUS BUS ATIDARY
menė.
TAS ILGIAU.

Fieldo nrazėjaua Grant par
ke direktoriai paskelbė, kad
muzėjus kasdien bus atidary
Nelaimėse su automobiliais tas vieną valandą ilgiau, ty.
fcį sekmadienį du vyru ir vie ligi 5:00 vakare.
na moteriškė žuvo ir kiti 3 Sako, tas daroma reikalau
imonės sužeista.
jant publikai.
3 ŽUVO PO AUTOMOBI
LIAIS.

NUSKENDO DU ŽMOGŲ.

I Š TOWN OF LAKE.
Liepos 20 d. L. Vyčių 13
kuopos
susirinkime
Davis
Square parko salėje į kuopa
įstojo šie nauji nariai: A. Žvir
blis, J . Petrošiūtė, V. Belskaitė ir J . Derviuskaįtė.
Koresp.

Loi
liant^l
sirinkJ
je, anj
mo.
Saki
sianti
tartasi
zijos II
Prai
boję
lų sek j
bos 1<
four.
Api<
ge da|
ma.
lėsiąs<
labai
miniaij
Supi
tarybol
ir Su\]
Anglij

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.!

!

PAUL R BALTUTIS & CO.

| 901 W. 33rd Street

IŠ NORTH SIDES.

Tel. Yards 4669

1

Chicago, III. |

v <
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L. Vyčių 5-ta kuopa laik<»
poseiminį susirinkimą liepo?
20 d. Šv. Mykolo svet.
puropaanAmerican R u reau
J . Brazaitis išdavė raportą
Fabionas ir Mickievicz ved.
iš L. Vyčių IX-jo seimo. Kun.
burę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas
A. Baltutis, dvns. vad. pakal Siuntimas pinigų, laivakor
bėjo.
tės, pašportai ir tt.
P r . Kišonas atsisveikino su
NOTARIJUAAS
Real
Estate,
Paskolos, Insulinai
kuopa, nes išvažiuoja Lietu
Ir tt.
von. A. Bacevičius, ir kun. A. 801 W. SSth St.t Kamp. Halsted Ht
TeL Boiilevard 611
Baltutis kalbose išreiškė ap
Vai.: 9 lkl 6 kasdieną
gailestavimą, kad toks pasi Vak.: Utar. Kot. ir Sub. iki 9 vak.
;
Ned.: iki S po pietų.
žymėjęs veikėjas apleidžia Ameriką.
<tf>
,-a-x-a-:
Liepos " 16 d. Ant. Repšis, •^SS
kuopos narys ir pasižymėjęs
šios kolionijos^veikėjas grįžo
3 1 0 ? So. Morgan Street
Lietuvon.
O. R. P.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

9 DHO/DWA!K'
NEW V O R K . N V
Tlfc^i HeUoaė Be Persėdimo Iš MEW TORKO Per IdBAVA Arbe
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I

LIETUVA

Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriobu pačio laivai Išplaukia:
S. S. POLONIA Rugp. 24
S. S. LATVIA Rugp. 5
S. S. LITUANIA Rūgs. 7
S. S. ESTONIA Rugp. 17
Pasą/h rianis tiesus pataravimas tarp LJBAU-DANZIG-Halifax, Can4
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviam*
Kreipkitės prie mūsų agentų Jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Weslern Pass. Agt. 129 N. LaSaUe St. Chicago

Grai
ANGO
*

Turkai

Dr. M. Stupnicki

DR. A. L YUŠKA

6

po

mis

1900 S. Habted Str.

•

CHICAGO, ILLINOlH
Telefonas Yards 60M
Valandos: — t lkl 11 19 ryto:

Į « • • • • » • • • • • • • • • » » • » » » » • •

^

i —

rf»

pietų

nuo
»~ii

"TU

6

lkl

lkl

8 vak.

8

vai.

Nedėlio-

vakare.

r • i"* t • i

' Tel. CanaJ 2118
Valandos: l t ryto lkl t rakai*
Gyvenimas:
M I I W. Mvd 8**.
Tel. Proapeet S4««.

Tel. Canal Ž57

Perkėlė «eavo oftea po oaro

Vak. Canal 1118

Specijalistas
|DŽIOVŲ* MOTERŲ ir VYRU L I G U |
|Valandosnuo 10 lkl 12 išryto; n n o |
| 2 Iki B po pietų; nuo 7 iki 8 : 8 t |
vakaie Nedėliomls l t kii 1
m
Telefonas
T
o l o f n n i u Drevei
n n > n > l 2HH9
SASS

DR. P. Z. ZALATORIS «
1811 So. Halsted
Talandoa: l t lkl 11 ryto: l . l k l 4
po plot. t lkl t vakare.
w —

• • » • • » • • • •

»«>»««»»»«t

TelefeoM Pullraaa IM

Dr. P. P. ZALLYS

OR. A. K. RUTKAUSKAS!

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DEHTISTA8
471J SO. A8HLAHD AVKVIJV
arti 47-tos Gatves
Valandos: nno 9 ryto lkl 9 vak
Seredomls nuo 4 lig 9 rakar*

TeL Yards 6666 Blrd. 8448)
Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Oklrurtras Ir
Aknseraa.
t90S B. Halsted St. Gklcaco.
Valandos: 10—12 ii ryto 1—t Ir
€—8 vakar* Ned. lt—1S U ryto.
m ^ M B » ^ s > ^ s ^ » O »m * ' • » •><s»M>.e>.iS>—i es.es es)«e> «» •«#. m ^

Gydytojas ir Chirurgas
4443 80. Western ATO.

Telefonas Lafayette 4146

S. D. LACHAW1CZ

Valandos; 9-11 rytais 1-1 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldientais tiktai po plotu 1 iki B.

Patarnauja laidotuves* kopisiauala. Rei
kale meldžiu at ai Saukti, o inaoo darbu
baslte mis&nadlnti.

*»

- - .

—•

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai
Ofisas S140 8o. Morgan St.
Kert* Sl-ro St.,
Ckicago, m.
SPECIJ ALIUTAS
Moteriški). Vyriškų, taipgi «mroniskų ligų.
OFI80 VALANDOS: Nuo l t ryto
iki 1 po pietų, nno • iki 1 ralandą vakare.
Nedaliomis ano 1 iki I po plot.
Telefonas Tarėte 087
||»»0»«isps»s»s»*»s»ss s a o o o o o m m m m m m mgį

h iJ

IiTJETUVYS GRABORIU8
S814 W . ISrd PI.
Ckie*«o, IU.
TeL Oanal lltt

tfimillllllllIflIlIlItlIlIlIIIIIIIIfHIIIIIIINi;*
Res. H S t IndepcTidence R!v d.
Telefonas Von Burea 994

DR. A. A. R O m
Rusas Gydytojas rl Ciururgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—s p*
pietų, 7—8 vak. Nedėliomls 10—11 i
Ofisas 8354 So. Halsted 8t., Obtss*r
Telefonas Dreve* M t s
4IIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIIII11III1II1IIIIIIIII1IIK

EAGLE B R A N D
( CONEfĘNSED

MILiC )

yra švarus, saugus ir gausus maistas, prireng
tas specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas prirengimui — ir jūsų kūdikio viduriai jį suvirš
kins lygiai taip kaip jūsų pačios pieną.
The Borden %Company
Borden Building

TURI
Si

New York

Taip

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų
knygą Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku.
Taip-gi gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje. 0104
Vardas
Adresas

Wasl
Senato!
manyn(
las, ki
S. Vai
po nus]
jos.
Jei
aliantal
tas gej
bus pi
Bet
priešini

^pS&B&į,

John Ruski n
BEST

AND BIGGEST

CIGAR

Jito daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4.
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij.

jog jiei
tan jsij
kemalij
ne atl
paseki
tos.

G ra i
portuoj
nomis
tėjo.
stipria]
kams;
nuostol
Ano1
mis
munu

Tel. Blvd. 7042

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mlchlgan A T O M O
Ttfhtmil. m.
VALANDOS! t ryto UU t
>Tt>L Pullman 841 1* 8180.

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI HGĄ, IR
UNKSME GYVENIMĄ DUODAMA JAM
"EAGLE BRAND" TUOJ KAIP TIK
TAVO PIENAS SUSTOJA

I*

Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas

Atėi
kų ofi|
kad ti
toliai
nelaisvi
nuoe.
turėjo
kams
Prai

j DR. CHARLES SEGAL į
| 4 7 2 9 So. Ashland AvenueJ

i.

•

*t\

p
i1

m

.

i

met t e l
stijomn
nuožinil
stijos m

