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Anglija Laimėjo Vyriausios
Tarybr s Susirinkime
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MEKSIKOS SOSTINĖJE
NUŽUDYTAS GENERO
LAS.

Sinn-feineriai dabar liuosai
tarsis.

Mexico City, rugp. 10. —
Vakar čia vienoje gatvėje už MINISTERIS PURICKIS
ANGfcAS VILNIAUS KLAU
SIMU.
Londonas, rugp. JO. — An pultas ir nužudytas generolas
RYGOJ.
»
sinn-feinerių Jose Alessio Robles, laikraš
liktasis savo sekretoriui kar glija išklausė
Vienas žymus veikėjas ang
dinolui Gaspari parašė laiš grūmojimų ir premiero Lloyd čio Ei Demokratą redaktorius. | Liepos 12 d. ryte Lietuvos
ke. Tuo laišku Popežius at George įsakymu paliuosuotas Geri. Robles važiavo automo- užsienių reikalų ministerį Dr. las " L i e t u v o s " koresponden
airis patriotas biliu, kuomet jį užpuolė penki Purickį latviai pasitiko labai tui apie tai, kaip reikėtų da
siliepia į visus pasaulio krikš iš kalėjimo
Į
čionis ir civilizuotas tautas McKoown.
apsiginklavę žmogžudžiai.
iškilmingai. •Ministėris atlan- bar rišti Vilniaus klausimą,
SAKOMA-, SUTARTA SIE
to kokį laikotarpį prigulėjo kuoveikiaus
subrusti
duoti
Nužudytas generolas savo kė Čakstię, Mejerovičią ir Pli štai ką pasakė: Reikia .visą
Paliuosuotas yra Airijos re
NOS KLAUSIME.
Austrijai, gi per pastaruosius duosnio* pagelbos bado ir li- spublikos parlamento
(Dail laikrašty smarkiai kritikavo •pą. Tą pačią dieną prasidė klausimą pastatyti kitoj for
177 metus — Prūsijai.
gų'kankinamai Rusijai.
Kireann) narys.* Anglija no generolą Trevino, direktorių jo posėdžiai, kuriuose daly moj, kad net ir anglams ir ki
Lloyd George kalba apie tei
Taigi Anglijos vyriausybė, š v e n t a s i s
T.yas
m e W ž i a rėjo nors jį vieną užlaikyti ka federalės komisijos, kuri per vauja ir estai.
Susitarta už tiems butų lengviau pakeisti
singu padalinimą.
žiūrinėja armijos tarnybos re sienio politikos koordinavimo savo nusistatymą. Remiantis
nesutiks su jokiu kitokiu tos D i e v 0 A pveizdos, kad Rusijos lėjime, bet nepavyko.
Tautų Sąjungos statutu, butų
provincijos padalinimu, kaip g v V ( > n t o j u y a r g a i i r n e laimės
MeKeown
paliuosavimas kordus.
J
ir
Pabaltjurio
valstybių
Są
Paryžius, rugp. 0- — Cla
Iš to ir nesutikimai. J tuos jungos konstituavimo reikalu. galima paduoti Tautų Sąjun
tik paremtu buvusiuoju p i - v į i k i | m p a s i b a l g t ų .
reiškia, kad Anglija tikrai no
sužinota, jog Anglijos premie hiscitu.
kiti ir Principiniai priimta kelios gai bylą, kad lenkai prie su
Kardinolą Gasparri Šventa ri taikos su Airija. I r jei atei nesutikimus įsimaišė
ras Lloyd*George ir PraneiKalbėdamas apie ateitį A n
sidariusios padėties vykintų
sis Tėvas paragina Rusijos ty neturės ivįrkti taika, tuo pasekmėje žmogžudystės.
teisinės
ir
konsularinės
sutar
jos premieras Briand priva- gfijos
premieras
pareiškė,
Suvalkų sutartį ir kad Tautjj
Gen. Robles. buvo Tbuvusio tys.
gyventojų nelaimių klausimą met prisieis jau kaltinti pa
Ūpas
draugingiausias,
tinėje konferencijoje sutiko kad Anglijos vyriausybė gi
Sąjunga priverstų Lenkiją vy
tuoj aus paduoti įvairių šalių čius airius. Nes aritkart juk Meksikos prezidento Huertos vienmintiškas.
Toliau
buvo
su pienais, kaip turi but pa- liai simpatizuoja su pranctrkinti šią sutartį. Tai turėtų
vyriausybėms, idant jos del negalima 'Airijjai gauti pilnos šalininkas.
svarstoma
ekonominiai
bei
ap
dalinta Augštoji" Silezija — z-ų troškiniais apsidrausti at
būti vedama atvira šiai bylai
meilės Dievo Išganytojo, Ku nepriklausomybės.
saugos
klausimai.
kas turi tekti lenkams ir kas eičiai, nes prancūzai jau ir
procedūra, o be to su tuo pat
ris išliejo Savo kraują, kad
McKeown
sinn-feineriams ISPANIJA NETEKS MORO
Ryga. Dėlei tų sutarčių rašo
vokiečiams.
taip daug nukentėję buvusiuo mus padaryti broliais, kuovei
KKOS.
Latvijos S a r g s : " " Latvių ! P r f š > ' m u , n o t ° s f o r m ° J »"*»
labai brangintinas žmogus. Iš
Tos kompromisinės sienų li se dviejuose karuose.
kiaus pasiskubintų badaujan pašaukimo jis/ yra kalvis. Bet
tauta vienu balsu sveikina i f a l l m a m k r f P t ' e s ' V a l s t y b e S '
nijos, sakoma, turės but seTečiaus tas prancūzu troš tiems pageibon.
Londonas, rugp. 10. — Po draugingųjų ir laisvųjų tautų kurios Tautų Sąjungai neprisu jo narsumu niekas negali
kanėios :
kimas ir apsidraudimas turi
, .
"
.C v. j . įklauso, būtent pirmoj eilėj
susilyginti. Jis pirm arešta pastarųjų Ispanijos karuomeJ
valstybių vyrus ir iš širdies
: ir kitur,
* kad. * tarptau*
, , Ameriką
Pradėjus
vakaruose nuo but sumoderuotas taip, idant
nės
didelių
nepavyk
i
mų
Morovimo buvo republikoninio ai
lmki, kad jie drauge su lat-! . . T * .
'
*T *
Pless, ties Visla, linij . eina pergalėtojai, turėdami užtek
rių armijos būrio komendan- k k o J c " ia ^ l i t a r i a i ekspertai vių* valdžia atliktų didįjį Pa- tinis teismas (International
vakaruose nuo Glei\vii/, to tinai spėkų, neperžengtų už
tu savo valsčiuje. Atliko dau- J *P«™*/-ia, .log Ispanija neten baltjurio valstybių susijungi Su p rėme Court) tą dalyką iš
spręstų.
liau vakaruose nuo 'i'ost ir teisybės ribų. Taigi Silezija
nADimrji
,gybę karžygiška
Užpuolimų ka tos Aprikos kolionijos. Sa mo darbą,
(iross-Strelilitz, toliau šiau turėtų but padalinta teisin
prieš anglus. Pagaliau jis nu ko, jei norės ją atgauti, tai
Laikas jau vykinti tautinės
tas bus
alima
riais tarpe Rosenbergo ir gai.
San Francisco, CaL, rugp. kovė vieną anglų policijos ins
^
P r a r y t i tik ir valstibinės nepriklausomy UNIJOS SANTIKIAI NAU
Britanijos imperija nekuo- 10. — Paskelbta 7 tūkstančiai
Kreuzburg ir pagaliau linija
JIENOSE.
pektorių, buvo suimtas, pasta po ilgos ir brangios kampani bes stiprinimą bendromis jė
jos.
pasibaigia ties šiaurine Augš- met nesiduos įvelti savęs ki-j d()1 dfmjsą
l l ž s u r a d i m a gytytas teisman ir nubaustas
gomis. Mūsų keliai su lietu
tau karau, kurs gali pakilti vo
taja Silezija.
Anot
žinių,
ispanų
karuome
Chicagos Typografų unija
kunigo Heslin iš Čalma, miriop.
vių ir estų tautomis buvo ben
Ta linija, sakoma, kuone del neteisingo provincijos pa kurs nežinia kur apsiverčia.
Tečiaus teismo nuosprendis nės liekanos susispietė aplink dri iki šiol ir tokiais jie bus No. 16 ir Presmanų unija N%
miestą Melilla ir nusprendė ir toliau, neatsižvelgiant ar 7 išdavė sekamą pareiškimą
pusiau perkertą
ginčijamą dalinimo pavartojant opresiKun. Heslin rugpiučio- 2. d. neišpildytas.
1
laikytis prieš griūvančius pir jie ves mūsų valstybh? s u s t i p - 1 ^ santikius Naujienų spau,
J$*
b iraf kaukiamas pas Kgonį. Jis
provinciją.
Abiejų premieru nutarimas,
išėjo iš klebonijos su kokiu CHICAGIETIS PAPUOLĖ myn morokanus.
Lerond sesijoje.
rinimą ar mus lauks neprik- ^uveje:
suprantamas daiktas, turės
tai nepažįstamu žmogum. Iš VOKIEČIŲ KALĖJIMAN.
lflttsoma gyvenimo mintis. ViChicago, August 9, 1921..
Aliantų komisijos A. Sile
BEDARBIAI
SUDEGINO
but paduotas gal šiandie ta
ėjo ir daugiau negryžo.
sai negalimas dalykas, kadi šiuo paliudijame,, kad įkir
zijoj
pirmininkas,
prancūzų
MEDŽIO
SANPELĮ
rybos sesijai. Kurios patvir
Berlynas, rugp. 10. — Che
tos trys tautos galėtų eiti į- tumai kokie buvo tarp žemiau
Nuo tos dienos Colma piliegen.
Lerond,
pašauktas
tar\
tinimas būtinai reikalingas.
Londonas, rugp. 10. — Glic- vairiais išorinio plėtojimosi 'pasirašiusiųjų unijų ir Naujiebos sesijon paaiškinti, kas ga- čiai deda visas pastangas su mikas Natlian Van Stone iš
Bet pirm to aliantų geog
lojo pakelti Silezijoje būvu- rasti savo kleboną. Bet veltui. Chicagos Ludwigshafene atsi- kstein and Son firma, kuri keliais ir vienos iš jų klėstė- nų (Lithuanian Daily News)
rafiniai ekspertai induos ta
Už suradimą dovanas skiria: dūrė kalėjiman x& norėjimą'užlaiko čia didelį medžio san- tų, o kitos žlugtu. Ir nuo tapo patenkinamai sutaikyti
sius lenkų sukilimus, kuriem*
rybai peržiūrėti savo rapor
mūsų pačių priklauso- išsirin- nuo šios dienos. Naujienų Advadovavo žinomas Varšavos San Francisco arkivyskupija papirkti vieno darbininko, dir- delį, aną dieną paskelbė reitą, kuriuomi bus nustatyta įrankis Korfanty.
darban 50 vyrų. kti vieną ar antrą kelią ir jei ministracija sutiko mokėti u$5,000; San Meteo apskrities bančio patentuotų dažų dirb kalaujanti
tuvėje su tikslu išgauti pas Kuomet darbininkų minia su norime eiti pirmuoju — tai nijos algas ir pildyti sąlygas.
sienai linija.
Kol-kas nėra žinoma, kaip taryba $1,000 ir kitą $1,000
lapčių, kaip padaromi dažai. sirinko, firma nepriėmė visų. čia reikalinga tik vienybė, vie
Nebus siunčiama karuomenė. jis galėjo tai visa aiškinti, 'Colma piliečiai.
Pasirašo:
Teismas jį nubaudė
ketu
Apie 5,000 bedarbių minia nybė .ir vienybė politinė ir
Mark M. J. Mitehell,
Tik spėjus atidaryti tary- jeij is pats lenkus sukilėlius
riais mėnesiais kalėjimo.
pakėlė riaušes šalimais sande ekonominė. Jei latviai, lietu
Vice-Prezidentas, Chic.
bos sesiją, kurią atidarė pro kurstė ir visas laikas su jais LENINAS ŠAUKIA GELBĖ
lio. Kaip bematai atsirado viai ir estai tos vienybės ne
Typograp. Unijos No. 16.
TI BADAUJANČIĄ
mieras Briand, pirmiausia pa buvo gražiuoju.
drąsuolių ir padegė sukrautus pasieks, jų laukia pražūtis.
BROWN RYGOJE.
James S. Harrigton,
Yra žinoma, kad lenkų su
keltas daugiau karuomenės
RUSIJĄ.
Tai politinė aksioma"....
medžius.
Sekret. Web. Printing
kilimas buvo surengtas Varsiuntimo klausimas.
Ryg-a, rugp. 10. — čia at
Taip panašiai ir kiti latvių
Bjjvo pašaukta keli šimtai
Pressmanų Unijos No. 7.
Šitame klausime
Anglija šavoje su prancūzų žinia. Tai
Už pakilusį badą kaltina
vyko iš Londono
Amerikos vyrų policijos. Per bedarbių laikraščiai atsiliepia apie tą
laimėjo.
Italijos delegatai gi generolui Lerond nebuvo
Šiuomi Naujienų streikas at
kapitalistus.
pašelpos organizacijos Euro minias vos-ne-vos padarytas sąjungą.
parėmė Anglijos delegatus, nei reikalo sukilimą sulaiky
šauktas.
poje direktorius Walter Ly- kelias gaisrininkams.
kad siuntimas daugiau karuo ti, kuomet jis iškalno žinojo
Zecerių komitetas,
New York, rugp. 10. — Bol- man Brown, kurs tvarkys paNuostoliai apskaitomi ligi 4
NEBUS
MEDIKALIO
apie
ivksiantį
sukilimą.
menės Silezijon visai nereika
K. Sitavičia,
ševistinės Rusijos autokratas gelbą badaujančiai Rusijai.
milionų dolierrų.
ALAUS.
Italijos
delegatai
paskelbė,
lingas.
J . Mockus.
Leninas pagaliau prabilo apie
kad
jie
nieko
nesakysią
pa
Anglijos ir Italijos delega
badaujančią Rusiją. Jis pas NEBUS BALSAVIMŲ NUSI
sutarties paragrafui ir to pa Bet prohibicijos agentai var VIRŠAUS VIENA MOTE
dalinimo
klausime
pirmiau,
tai tvirtino, kad jei taryba
kelbė atsiliepimą į visus pa
GINKLAVIMO KONFE
žoml
ragrafo nepripažinti. Bet kuo
tuojaus imsis darbo ir pada- kol nebus apklabėti kiti visi j saulio darbininkus.
RIŠKĖ.
Šaukia
RENCIJOJE.
met sutartis galutinai buvo
lins. Sileziją, ty. pasakys, kas |pašaliniai reikalai, surišti su darbininkus gelbėti Rusiją.
W«hn**m
rugp
0. ^
^
_
sustatyta, pasirodė, kad visos
10
tenai priguli lenkams, gi kas ginčijama provincija.
Atsiliepimas čia gautas nuo Britanija su dominijomis bus valstybės sutinka su turiniu. Neziurmt smarkaus
šlapių- C e n z o b i u r a g
ke,b
kad
vokiečiams, jų nuomone, tuoKai-kas čia reiškia nuomoT ,
rflfu
a£renturo,
• jų"
viena grupė;
senatonu veikimo, sena- N g w Y o r k o v a l s t ^
w
met siųsti paruomenę nebus !11(N k a d dalyvavimas vyriau- Rusu
Telegrafų
agentūros
Britanijos grupė.
reikalinga.
Nes jie m a n ą ^ i o j taryboj Suv. Valstijų am Maskvoje.
•
T
^ f J ^ n - bihu
, r
T 1 6 " 1 6 3 8 5 > 2 2 7 gyventojus.
Iš tu yra
Washington,
rugp.
9.
—
Iš
Nors
Tautų
Sąjunga
pripaCainpbell-Willi8
kunuo^
m
w
5 m i m
kad abi pusi sutiks su vyriau- basadoriaus itarvey yra did-Į Leninas atsiliepime sako,
gydytojams m o t e r n T a j g i {MM>
^
kas
šios tarybos nusprendimu ir.fcai svarbus daiktas. Sako, lcad. kai-kuriose Rusijos pro vietos valdiškų sferų pasirodė [žino šešis Britanijai balsus, mi draudžiama
pranešimų, jog busimoj nusi-1 ty. Anglijai ir dominijoms, te vartoti alų medikal.ams tiks- 10jm'
^
gai jis imsis definitivės rolės vineijose badas pasiekė
]0;001 mote,
liausis trukšmavę.
Pranei jos delegatai visas Silezijos klausime, iej tarp a-: metu siautusio bado laipsnio, ginklavimo konferencijoj ne- čiau nusiginklavimo konferen- lams. Taigi, senato nuomone,
Tai pasekmės rusų ekono bus jokių balsavimų. Kiek- cijoje bus pripažintas tik vie- alus neturi jokios medikalės
laikas darbavosi už karuome liantų apsireikš nesutikimų.
nės siuntimą.
Bet kuomet
Pats ambasadorius Harvey minio griuvimo ir septynių viena reprezentuojama valsty nai Britanijai autoritetas tu vertės.
metų karo, išpradžių impera- bė turės progos išreikšti savo rėti balsą, ty. reprezentaciją.
O R A ' S . — Šiandie prama
nepavyko tas padaryti, pre neskelbia jokių pareiškimų.
Bet tie patys " s l a p i e j i " lai
mieras Briand pranešė, kad
Parvžiun atvvko Suv. Vai- ! listų karo, o paskui civilio pažiūras. Tečiau tos pažiū Britanijos dominijos skaity mėjo kitą svarbią poziciją. Pa- tomą gražus oras; kiek šil"amendmen- čiau..
esąs patenkintas unspren- stijų okupacijinės armijos vy- karo, kurs pakeltas prieš dar ros nebus laikomos galutinos. sis kaipo sudėtinės jos dalys, vyko pravesti
dimu. Nes esą j a u pervėm I riausias vadas, gen. Allen. bininkus ir valstiečius visų Tik tuomet galės but galuti iš kurių pasidaro viena impe t ą " prie prohibicijos įstaty
mo, kad prohibicijos agentai
siųsti karuomenę, kuomet t a - b i s čia pirmiausia susiėjo s u š a l i u dvarininkų ir kapitalis nos, kuomet su jomis pilnai rija.
sutiks visi reprezentantai.
tų*.
ambasadorium Harvey.
Suv. Valstijų
vyriausybė be teismo " w a r a n t o " negali
ryba susirinkusi.
Sako, viso pasaulio darbi- : Jei kartais pasitaikys dide nesi<ųs specialių pakvietimų užpulti privatinių namų arba
Lloyd George'o kalba.
6 AMERIKONAI JAU PA- niiucai ir žemdirbiai turi tuo li pažiūrose skirtumai, tuo konferencijon dominijoms, bet trobesių ir daryti kratas ieš
Svetimų Šalių pinigų vertė,
v
LIUOSUOTI.
Atidarius sesiją, Anglijos
jaus duoti pagelbos Rusijai. met bus mėginama pavartoti tik vieną pakvietimą Britani kant svaigalų.
mainant nemažiau 25,000 dol.,
premieras Lloyd George gavo
[Nors tos darbininkų minios kompromisą. Bet jei ne visi jai. Jei Britanija savo dele
Prasižengusieji tam "amen- rugp. 9 buvo tokiap agal MerRevelis, Estija, rugp. 10. —[visur pačios yra spaudžiamos sutiks su pažiūromis, tuomet gacijoje t u r i s dominijų atsto dmentui" agentai
progos pasakyti apie Angli
turi but chants Loan & Trust Co.:
pasiunti- kapitalizmo ir imperializmo, ir iš pačios konferencijos ga vus, tai bus tuo geriau. Nes baudžiami pinigine pabauda' Anglijos sterL svarui
jos poziciją Silezijos klausi Bolševikų valdžios
me.
J i s sakė, kad Silezijos nystė čia painformavo Ameri- tečiaus jos visgi dar nepalie- li išeiti vieni niekai.
tie atstovai bus reikalingi rei vieną tūkstantį dol. arba vie- Prancijos šimtui frankų 7.71
4.25
Italijos Šimtui lirų
problema yra kenksminga Eu kos konsuliatą, kad 6 ameri-' stos tokių baisių nelaimių, bai
Taikos konferencija Pary kšti savo pažiūras kadir Paci- neriais metais kalėjimu.
1.25
ropos taikai.
Už šitą amendmentą dau Vokiečių šimtui mark.
žiuje tuo būdu buvo vedama. fiko klausimu. Bet oficialiai
konai paliuosuoti iš Rusijos gia Leninas.
1.25
Kiekviena valstybė turėjo pil konferencijoje bus reprezen giausia darbavosi senatorius Lietuvos šimtui auks.
Silezija, sakė jis, prigulėjo kalėjimų, tuojaus pristatomi
.05
Lenkijos šimtui mark.
PLATINKITE "DRAUGĄ." ną teisę pasipriešinti kokiam tuojama tik viena Britanija. Lodge.
vokiečiams per 700 metų. Iš Estijon.
Roma, rogp. 10. — Šventa
sis Tėvas Benediktas Penkio-

Nutarta N siųsti Daugiau Karuomenes Silezijon

t i

$7,000 Už KUNIGO SU-

*

PINIGU KURSAS.
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DRAUGAS"

kasdien* llrtji —
PRENUMERATOS

nedėMieniu*.
KAJLSfA:

CfflCAGOJ IR C2SIEHYJB:
Metama . . . . . . . _ . . ...»• .#a '***?'
pusei Metų . . i t ^ H M M 4 • **°*
iCV. VALM.
Metanu
***<*(
prenumerata mokasl tškalno. Lai
kas skaitosi nuo ulalraftymo dienos
a« nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adreea visada reikia prisiųsti ir
senas adresą*. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo«
oey Order" arba Įdedant pinigus t
registruotą laišką.
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PRANCŪZU BAIMĖ.
*-

Kiekvienas vokiečių kruste
lėjimas, kiekvienas smarkesnis
jų šūktelėjimas šiandie pran
cūzams padaro daug baimės.
Kad prancūzai pabūgę vo
kiečių, nereikia stebėtis. Karo
metu prancūzai baisiai nuken
tėjo. Nes Prancijos plotuose vi
są laiką siautė baisiausios ko
vos. Nei vienas karas taip
nesuvargino prancūzų, kaip
pastarasis.
Ir kuomet jie laimėjo karą
jų pagieža nenuslūgo. Prancija su aliantais atėmė nuo
Vokietijos visas kolonijas.
Atsiėmė savo provincijas. Žy
mias Vokietijos
teritorijas
pripažino lenkams. Pagaliau okupavo ir laikosi gražiausius
Pareinio plotus.
Prancūzai žino, kad šiandie
vokiečiai sukandę dantis ken
čia, kuomet ant jų užkrautos
sunkios Versailleso* sutarties
sąlygos. Jie tas sąlygas pri
verstinai pildo, nes neturi
spėkų atsikirsti. Tečiau vąpgais-negalais visgi kuometnors turės pasibaigti tų var
gų ir pažeminimo alkiai. Vo
kiečiai gaus progos atsigauti.
Ir jie nedovanos savo prie
šams.
Prancūzai, tai žinodami, vir
pa iš baimės, kuomet ima gal
voti apie savo ateitį. Taigi
šiandie kiekvienas vokiečiu
pasikrutinimas jiems atrodo
kaipir
didžiausia
baimės
šmėkla.
Žiauriai elgėsi prancūzai su
nugalėtu, bet nesunaikintu,
priešu. Šiandie už tai turi ken
tėti daug baimės.
Vokiečių jaunimas ima orga
nizuotis į kokius-nors ratelius
ar kuopas. Prancūzai tuojaus
ir šaukia: Tai norima atgai
vinti militarizmą. Neleidžia
tai darvti
Versailleso sutartis!
e w
Vokiečiai išgalvojo kokiasnors chemikalijas. Ir tame
prancūzai žiuri sau pavojų.
Vokiečiai teknikai ištobulina
ūkio mašinas. Prancūzai siun
čia komisiją ištirti, kad tos
mašinos, ty. tie ūkio įrankiai,
prireikus nebūtų pakeičiami
lafetais armotoms, .
Dirbdina vokiečiai naujo?
rųšies lėktuvus. Prancūzai žiu
ri, kas tįe lėktuvai nebūtų pa
keičiami militariais lėktuvais.
Nejaugi prancūzai mano il
giausius metus taip vokiečius
varžyti, neleisti jiems lais
viau atsikvėpti?
Dabar Beichstagan paduo
tas sumanymas visiems baiJrusiems pradines mokyklas
vaikams priverstinai užimti
fiziškuoju kūno lavinimu.Kiekvienas vaikas turi pereiti tam
tikrus kūno lavinimo kursus.
Prieš šitą sumanymą pakįla
prancūzai. Sako, kad tuo būdu
vokiečiai norį atgaivinti mili
tarizmą, kurs prieiingas Ver
sailleso sutarčiai.
Beiškia del prancūzų baimės
vokiečiai turi palikti nei ko
kie stuobriai ir didžiausi stor-
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žieviai. Turi grįžti primityvin
LAIŠKAS IŠ RYMO.
gyvenimam
Ar prancūzai bijosis, ar ką
darys, bet taip nebus. Jų pas
tangos bus tuščios. Per didelė Atsitikimai nno gegužio 31 d. 1871 m. — Nepaprastas Leono
vokiečių tauta, kad butų ga
XIII pasielgimas. — Karališkos garbes ženklai. —
lima ją užvošti nei vištą su
Bonomi kabinetas gynios?
pintine.
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Vatikanas ir Kvirinaia. Taikei? || Kaip "Draugas" siunčia Pinigus j Lietuva f
->

NAUJOS MOKESTYS.

ITALŲ PASIUNTINYBĖ PRIE AP. SOSTO.

E

Visiems įdomu žinoti

j

Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budtl, koIriais keliais "Draugas" persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt.
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų
pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lietuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansinių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugybf saro skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus,
ten išmoka per paltą, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj,

|
E
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|
=

Kuomet sakoma Vatikanas, Verta apie jį paminėti. Va
•
...
mes sakome " P a p ą " (Popie tikano rūmai ir Vatikano so
Kuomet kongresas apgalvo žius); gi sakydami Kvirina- das sujungti tilteliu Vatikano'
ja, kokiu būdu pertaisyti po las, sakome "Karalius".
kalno viršūnėje. Bet visus ki
karinių mokesčių įstatymą, Nuo 1870 m. kuomet italų tus rūmų ir sodo susisiekimus
Pinigyno (Iždo) sekretorius Vyriausybė apsigyveno Bomo- skiria kelelis tarpmur^je besi
Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą mūsų kvitoje, neat
Mellon kongreso komitetui pa je ir jame sukūrė Italijos sos- randąs. Tas kelelis išgrįstas
imdamas nei vieno auksino. *
duoda naujų versmių mokes tapilį, Vatikanas ir Kvirinalas Romos miesto Valdybos lėšo
Už pristatymo tikrumą atsako "Draugo" Administracija.
tinis.
šnairavesi .
mis, nuosekliai jis priklauso
Mokesčių įstatymo klausimą
Klauskite pinigų kurso "Draugo" Ofise. Ne Chicagoje gyvenantiems tą pačią die
Taip svarbus dalykas susi Italijai.
aptaria kongreso, taip vadina pynęs su įvairios rųšies klau Vieną dieną Leonas XIII be
ną išsiunsime atsakymą laiškeliu.
mas, būdų ir priemonių ko simais reikalauja tomų, o ne būdamas Šv. Damazo kieme ir
mitetas. Andai sekretorius trumpo straipsnelio.
norėdamas užeiti į sodą, ir no
Mellon nuėjo to komiteto poGegužio ill d. 1870, t, y. rėdamas išvengti nuovargio
sėdin ir tarp kitko pasiūlė ap 50 metų atgal, italų Vyriau per šimtus kambarių į aukštai 1 2334 South Oakley Avenue
:-:
Chicago, UI. |
krauti mokestimis visus visoj sybė, po metų įsigyvenimo Ro iškeltą tiltelį kurs jungia Va
Šaly vartojamus automobilius. moje karaliaus Viktoro Ema tikaną su daržais, pasirįžo pe Tfiiiiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiftiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiistiisiiiisi iiiuiiiiriifissiiiiitiiiiEissiitfiiiiiinitjtiiiitiiiifiiiifitffiiifitfiffiflm^
^M^^BTTa ,..,•——
Anot sekretoriaus, tos auto nuelio II vardu (diedukas da reiti skersai gatvelės ir įeiti «e sac
ti, nors popiera galėjo but pa vandenyje, kuriame ir tas žmomobilių mokestys turėtų but bartinio karaliaus), pasiūlė į sodą per mažus varte metu.
laipsniškos. Mažiausia mokes Vatikanui, taip vadinamą, ga lius tuo būdu trumpindamas Nuosekliai jis netik išstojo iš rinkta geresnė tokioms repro gus stovi.
Kauno miesto ženklas vra
oficialių
socialistų
grupės dukcijoms.
tis už automobilių per metus rantijų (Guarantigie) įstatą, kelionę,
" P u s " , kaip juos pajuokdami Visi ženklai maždaug apva baltas bulius laikąs tarpuraturėtų but 10 d. Už geresnius kurį Vatikanas atmetė.
Tuo laiku arti daržo dure
automobilius turėtų but dau Anų laikų papą Pijus IX, lių stovėjo italų sargyba ly praminė (Partito Ufficiale So džioti geltonais ornamentais ir gyje auksinį kryžių irgi v sto
cialistą) bet stojo prieš juos. paženklinti karališkais vaini vintis raudoname lauke.
giau.
užsidarė Vatikane pasiskelb giai prieš Šveicarų sargybą
Išėjęs iš partijos, aukštos in kais (karūnomis). Ženklų lau Gardino miesto ženklas: dvi
Gal sekretorius Mellon ir damas nelaisviu. Jis ligi pat kuri saugojo Vatikano vartus.
kai daugiausia susideda iš žuvys ir šeši žiedai baltų leli
(papos garbės teligencijos M. Bonomi greit
turi kuogeriausius norus. Jo savo mirties neiškėlė kojos už Šveicarai
raudonos šviesiai-mėlynos, au jų sudėti kryževai auksiniame
užduotis gelbėti vyriausybei, Vatikano rūmų, gi jam minis j sargyba) saugojo šiuos užpa- užėmė įvairių ministeriu vie ksinės r sidabrinės spalvų; kas
vandenėlyje. Be to dar kamtas: karo, finansų ir tt...
kad ji galėtų rišti galus su ir kūną išnešus už Vatikano, i kalinius rūmų vartus, gi itaA
daro piešinių turtingumą.
Įpuose matai Lietuvos, Žemai
galais," kuomet niokso tokios davė progos priešams demon lai dabojo Monne vieškelio Dabar M. Gioiitti apleidus
1
ti jos, Baltgudijos, ir Ukrainos
Labai
įdomus
yra
Didžio
savo vietą, M. Bonomi liko
milžiniškos išlaidos. Bet auto struoti savo neapykanta.
direkciją.
ženklai.
mobilių savininkams yra kas- Jo įpėdiniai, Leonas XIII, kuomet papą išėjo pro var Karaliaus pašauktas sudaryti Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino ženklas, t. y.: ant raudo Rietaro ženklas: Liūtas įsi
naują
ministeriu
kabinetą.
kita.
tus,
šveicarų
sargyba
ginklo
Pijus X ir dabartinis Bene
no lauko sidabrinis geometriš kandęs kardą stovi ant pasku
Bus
daugiaus
garbės
pasveikinimą
išreiškė,
Pavyzdžiui imkime Chicagą. diktas XV pasiliko nuolat Va
tinių kojų šviesiai mėlyname
kas
ornamentas
panašus
į
var
Čia automobiliaus savininkas tikane skaitydami savo karą- keli darbininkai kelią taisydalauke. '
tus
arba
geriau
į
kokį
tai
la
j
nu
suklaupė
ir
italų
sargyba
moka kas metai " licencijos »» liaus nelaisviais.
Jurbarko ženklas: trys si
birintą.
Kiekvieną kartą kuomet ginklo garbe pasveikino.
mokestį valstijai. Už tai gauna
lelijos
Didžio Lietuvos Kunigaikš dabrinės stilizuotos
privilegiją važinėti visais ša Papą kalba apie Italijos ka-Į Leonas XIII labai lėtai (10dio Vytauto ženklas yra sky- raudoname lauke.
lies keliais. Toliau moka mo ralių, aptaria jį taip: Colui 12 minučių) ėjo per gatvę į
das ant kurio yra pažymėtas Suvalkų miesto iženklas: trys
kestį miestui už naudojimąsi che detiene ii Santo Padre, ar- Vatikano sodną laimindamas
Draugo redakcija yra gavu įkipai iešmo galas su kardu ir žalios uolos melsvame dangu
gatvėmis. Paskui turi mokėti ba, tas kurs laiko (nelaisviu) sargybas ir darbininkus ir pra
si keturiasdešimts Lietuvos didžioji raidė V ženklinanti je, ant vidurinės uolos auksi
Šventąjį
Tėvą.
.
nyko
įėjęs
sodnan.
'
už savo indentifikavimo raštą.
Valstybės ženklų arba gerbų, Vytautas. Skydo laukas irgr nis kryžius.
Veltui
siūlyta
Papai
garan
Po
dviejų
valandų
naujie
Pagaliaus apskrities asesorius
ką-tik Lietuvoje išleistų. Tuos raudonas. Lietuvos ženklas vi Alytus: trys raudonos lelijos
tijų
ištatais^apmokėti
tam
ti
na
kad
Papą
buvo
išėjęs
už
Mar uždeda mokestį už auto
ženklus sulyg J. Obst'o piešė siems yrą žinomas Žirgvaikis ant auksinio lauko.
krą
pinigų
sumą;
veltui
įsa
Vatikano
sienų
davė
darbo
vi
mobilių, kaipo už personale
B. ftaliamor'as, o išleido J. ant raudono lauko, o Žemaiti Šiame rinkinyje yra daug
koma italų kareiviams atiduo siems pasaulio laikraštinin
nuosavybę.
Šeškevičius ir B-vė Kaune.
jos meška ant raudono lauko. visokių Lietuvos miestų ir
ti karališkos pagarbos ženk kams.
Tai keturios atskirios ntoVilniaus miesto ženklas: miestelių ženklų, nors ir nevilus kiekvieną kartą kuomet Mes turime dabar Vidaus Leidinio viršeliai papuošti
kestvs automobiliaus savininir žmogus panašus į senovės lie sų, bet jau daugumos. Vertė
Šv. Tėvas išeitų iš Vatikano reikalų ministeriu M. Bono lietuviškais ornamentais
tų Amerikos lietuviams savo
kui. Tuotarpu sekretorius Mel
rūmų. Papą palieka užsida mi. Jis yra buvęs smarkus so tautinėmis raudona, žalia ir tuvį, įsibridęs į vandenį ant miestų ženklus įsigyti ir jais
lon dabar sumano dar vieną —
geltona spalvomis. Visas lei pečių laiko apvainikuotą vai
ręs.
cialistas,
jų
organo
"Aventi"
prie progos pagražinti savo
penktąją mokestį.
dinys
susideda
iš
keturiasde
ką.
Tas
vaikas
su
viena
ranka
direktorius, žinomą antiklerišimts atvirlaiškių atvaizdinan rodo į dangų, o su kita laiko svetaines, kambarius. Bet pa
Automobiliaus
savininkas Leonas XIII už Vatikano kalų priešu,
čių atvirlaiškių perspauzdinisienų.
sako, kad to jau perdaug. Ir
Mi Bonomi buvęs oficialus čių: Lietuvos Valstybės Vy raudoną savo rūbą. Žmogus mas autoriaus draudžiamas.
tas tiesa. Nes tų mokesčių
Vienas tečiaus atsitikimas y- socialistas paliko socialistas tį; Žemaičių; Gedimino; Vy savo dešnėje rankoje laiko me
Šilas.
bus tiek daug užkrauta, kad ra kuomet papą Leonas XIII -reformistas, * t. y. " tarpinin tauto ir Lietuvos Senovės Pi delį su lapais įmerktą, į van
žmoguj nelengva bus ir orien bandė išeiti už Vatikano sie kas' ' t. y. kurs norėjo ir skel lių ženklus — gerbus.
denį. Užpakalyje tų dviejų fi KAS LIETUVOS NEREMIA
tuotis. Ne visų žmonių ir ki- nų, nors labai nežymiai, bet bė Italijos susidėjimą su
Piešiniai labai gražiai atlik gūrų matosi bonios didelio
— LAI IR LIETUVIU
šeniai tai galės atkelti.
tas faktas buvo nepaprastas. Prancija prįeš Vokietiją karo ti ir gana tobulai reproduktuo- miesto ir laivas tame pačiame
NESIVADINA.
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LIETUVOS VALSTYBĖS
ŽENKLAI.

1

— Aš tą žinau, i
— Su baldais nėra-keblumo. Tamista gali juos by kam
pavesti.
— Aš juos tamistai palieku.
iSFMNCų MALBOS SŲUZTUV1NO
Vingis nusilenkė, kaipo dėkingas žmogus, o kartu nustebęs
NEMUMSAS
to įsitikėjimo žyme kurią jis jautėsi senai pelnęs.
Paskui jis toliaus aiškino:
(Tęsinys).
_
_
_
_
_
_
_
_
Draugo
Romanas.
— Bet didžiuma tamistos turtų — žemė. Va ka aš patar
RALIENĖS PROJEKTAS.
siu. Pirmiausiai tamista viską užrašysi poniai su teisė naudo
tis paliktais turtais. Kartu, tamista kitam asmeniui juos par-'
Ralienė apsimetė nebežinanti ką atsakyti, tarsi norėjo ką duosi. O šis tamistai ištikimas asmuo pasfžada parduoti po
pa -lėpti, o tuomi pat sužadinti senio smalsumą. Jis skaitęs niai tamistai mirus, ar kuomet ji to norės.
laikraščius pamestus pas save ant stalo.
-*- Labai gerai. Ačiū už paaiškinimą.
Tikslas atsiektas.Senis labai supyko ant sūnaus ir pasirįžo
Pagalvojęs valandėlę pridūrė:
jį nusavinti. Ralienė ilgai nelaukusi liepė pašaukti Vingį.
— Aš tamistai parduosiu sodybą, o patsai turi mano žmo
Tas neatidėliodamas atbėgo.
nai ją perduoti, nes aš negaliu sulyg įstatymų jai teisioginiai
Ralys pasisakė norįs su juo pasimatyti.
užrašyti. Tamista buvai su tokiu projektu pirmą kart pasisiū
— Bičiuli, gerai man buvai pataręs, kalbėjo senis. Aš j lęs. Nepaisant mano tuomet užsispyrimo; ar sutinki su tuo?
pasirįžau pasirašyti po pardavimo testamentų kurį man siūlei
Vingis nusilenkė, kaip nesenai ką tik buvo dėkojęs už
nesenai
baldus.
• •. / T
— Bet tamista jį suplėšei.
— Aš begalo dėkingas už pasiūlymą. Aš suprantu tamista
— Negerai padariau. Mano sunūs nepakenčiamai elgiasi, anuomet nenorėjai nusavinti savo sūnaus, bet šiandien, jis
o mano žmona ant savo rankų mane nešioja. Aš noriu savo to vertas. Panaudok mane, jeigu patinka, aš visiškai tamistai
turtus-jai vienai užrašyti.
atsiduodu.
- Klausau tamistos, nužemintai atsakė Vingis besijuokTokiu būdu Vingis sutiko naujai sustatyti testamentą kurį
darnas už lupos.
seniaus senis buvo suplėšęs.
Iš trijų interesuotų testamente asmenų Vingis buvo lai,Pareiškimą gavęs, Vingis atpasakojo Raliui kaip galima
vi :a padaryti Vingis nebuvo kvailas, gerojo žinojo įstatus, mingiaušias. Iš paskutinių derybų su Ęaliene jis buvo turtų
savininkas. Jam dabar priklauso ženiių pusė, baldai, inven
yi«itingai kur juos apeiti reikėjo.
Ralys išklausęs pritarė jo projektui ir norėjo šiandien vis torius, triobos. Sukčius tik trynė delnus ir kalbėjo: Viskas
ką užbaigti.
mano ma&ė!
— Įstatai draudžia tėvui nusavinti sūnų. Reikia jam bent
Jo svajonėms nebuvo galo. Vis nauji troškimai augo. Jis
m.ižą dalalę užrašyti, gi visą turtą užrašyti ponįai Ralienei.
tėra pusės turto savininkas. Kodėl ne viso?!

ii ATSTOVAS
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Su turtais yra lygiai taip, kaip su tam tikra liga. Juo
daugiaus vargai, juo didesnis apetitas auga. O kas gali pasi
priešinti jo norui patenkinti savo gėrybių gašlumą Nieks,
sodžiai, pasižadėjimai... Juokai. Viskas yra jo rankoje.
Ralienė tuotarpu buvo nerami. Ji gailėjosi ir graužėsi pa
leidusi iš savo rankų pusę turto. Kita baimė ją kankino. O
kas atsitiks, jeigu jis daugiaus pareikalaus? Kuo jį nugalės?
Kadangi ji jam neįsitikėjo ir atpenč, kas kart tamsesni
vaizdai ją lankė. " J i s viską pasisavins", mąstė ji. " J i s viską
pasisavins "!
Tos dienos buvo be džiaugsmo, naktys be miego. Ji gy
veno skaudžias nebvilties valandas. Jai rodės kad grobis taip
ilgai jos glamonėjamas slysta. Tos nelaimės pramatymas kėlė
jos širdy revoliuciją. Juk tiek gudrumo panaudojo savo tiks
lams, o dabar... Būtinai reikia išsprukti iš Vingio nagų. Bet
kaip? Jį išduoti, tai save pasmerkti. Atsišaukti į jo garbės ir
teisingumo jausmus kurių jis nebeturi, tuščias darbas.
Tokiame atsitikime piktadariai nužengia toli, viens kitę
žudo nepasidalindanii grobiu. Nužudyti!... Ar galima prie to
oiti?...
Nors neskrupulinga Ralienė, kuri drįso vyliaus ir melo
skydu prisidengusi senį Ralį pastūmėti prie testamento, pasibiaurėjo. Atmetė piktadarybės šmėklą. Bet ta mintis ją su
pančiojo, vėl grįžo.
Nenorėdama pritarti piktadarybei, ji visgi neatmetė griež
tai tokią galimybę, tr nenuostabu! Ši moteris savo pageidi
mui pašventė garbę, puikybę, neapykantą,
kerštą. Deiko
ji turėtų pasitraukti paskutiniai kliūčiai kuri stojo tarp jos
ir turtų? Kasdieninis įprotis nusileisti savo geismams, juos
tenkinti, kartais priveda žmogų prie dideliausios piktadarybės.
Ji galutinai stato klausimą:
— O jeigu reikia!... Verčiaus jis negu aš pralaimėsiu.
(Bus daugiau.)

*
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"Laivą'
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"LAIVAS'' ema kartą į savaitę,
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaižkinimas.
*'LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža«
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
kodaugiausia.
"LAIVO" kaina metmas $1.50"pusei metų 75c vienas num. 5c
Adresas

lošikus-ėts, teatrų ak- tis X-tas jubilėjinis
Iš TOLIMOS PADANGĖS. veikalų
toriai ir aktorės, dainininkai- bus Detroite. Taigi
-ės rašytojai, paveikslų tapy
tojai ir tt... Devynios galybės
Sulyg ^paskutinio
sąrašo jų spiečiasi iš visų kampų, ir
"cenzo" pasirodo, kad Los gal but, tik New Yorkas pe
Angeles miestas yra vienas iš reina jų skaičių.
didžiausių prie Pacifiko van
Svajonės.
denynu), turįs apie 575,480 gy
Los Angeles miesto gyven
ventojų. Šis miestas riogso arfi
aukštų kalnų is vienos pusės, tojų idėja yra tokia: jie ma
ir apie 15 mylių nuo Pacifi no, jogei laikui bėgant Sis
ko vandenyno is kitos pusės. miestas bus vienas iš didžiau
sių Suv, Valstijose, o gal ir
Miesto gražybės.
pasaulyje.Žinoma, tas yra vien
Šis miestas yra labai pui svajonė, bet daugelis mėgsta
kus, ypatingai labai dailiai taip svajoti.
LOS ANGHLES, CAL.

atrodo tos vietos kur turtingi
žmonės gyvena.
Ten palmų medžiai žaliuoja
amžinai, gėlės ir rožės žydi ir
kvepia gardžiai žiemą ir vasa
rą, be paliovos, rodos, netur
tingas žmogus vien tik sap
nuoti apie tai tegali.

I

Miesto apielinkės.
Apielinkėse turime puikių
parkų. Vienas iš jųjų randasi
netoli miesto vardu ''Griffit".
Savo didžiu jis užima antrą
vietą Su v. Valstijose. Ir kele
tas parku kaip tai: "West
Lake park" 'East Lake park'
"Ldn.eol.ii p a r k " i r " P e r s h i n f *

Lietuviai ir darbai.
•

Kaip esu patyręs čia g
na nemažas lietuyių būrelis,
nusako, kad čia jų yra daugiaus negu pora šimtų.
Nieko tuotarpu negaliu apie juos parašyti, nes nesu su
jais arčiaus susipažinęs. Pa
sistengsiu vėliau apie juos in
formacijų suteikti.
Darbai eina labai blogai, ir
žmogui atvykus iš kito mies
to, sunku gauti darbas; paskiaus darbininkai čia yra ap
mokami labai menkai, todėl
darbininkai ir sako, jogei šis
miestas yra kapitalistu mies
tas, bet ne darbininko rojus.
Aš beveik su tuo ir-gį sutin
ku. Visi jtik drfhar žirto/tkąd
visur, nestik Amerikoje, bet ir
visam pasaulyje, yra sunkios
ir tamsios darbininkui dienos.
Tikimės geresnių dienų. * Po
nakties saulelė vistik užtekės.

Sąuare" yra pačiame Los An
geles mieste. Ten daugybės
žmonių susirenjta kasdien.
Vos keletą mylių atstu nuo
ĮJOS Angeles, yra kitas mies
tas Hollywood, turintis la
bai puikių gyvenamų namų,
ir keletą krutančių paveikslų
Klajūno sielvartai
studijų; netoli nuo eia Universal City, kur yra didžiausios
ilgai klajodamas, po Suv.
ir geriausios krutančių paveik Valstijas daug-ko patyriau,
slų studijos pasaulyje.
ir beveik užsimiršau lietuvys
esąs. Bet atleiskit man, aš
Pakrantės.
atsimenu visus, ypač ChicagieApie 15 — 16 mylių nuo čius. Šiandien aš jaučiuos tik
Los Angeles, ant Pacifiko van ras Lietuvos sunūs ir nors aš
denyno kranto, randasi labai toli nuo Jūsų busiu, bet su
gražių pakrančių—"beaches"
Jumis gyvuosiu, ir su Jumis
Kaip tai: "Venice", "Ocean
dalysiuos įspūdžiais iš šios
Park",
" Santa
Monica, ,,
svetimos, saulėtos padangės.
"Long Beaeh" ir "Bedondo
Gražus pasirįžymu.
Beach^, Žmonių tūkstančiai
kasdien jas lanko, o sekma
Turėdamas valandėlę laiko,
dieniais šimtai tūkstančių žmo aš Jumis rašysiu, pasakosiu
nių čia vieši ir, žinoma, ne kiek išgalėdams; rašysiu ži
mažai pinigo palieka. Pasilink nučių iš šio krašto, gal but
sminimo vietų labai daug. .Ir straipsnelių, regsiu pasakoji
visi išvien linksmi kaip tur mų pinsiu eilučių, ir bandy
tingi, taip ir vargšai.
siu linksminti Jūsų dažnai
Oras čia yra labai puikus., nuliūdusią sielą.Prašysiu dien
žiemą ir vasarą. Žiemos metu raščio "Dr-go" , redaktoriaus
gerokai palįja, kai-kada ljja mano raštelius talpinti, jeigu
per ištisą savaitę, o net ir dvi tik jiems patiks.
sąvaiti. Vasarą lietaus nėra ir
Tad pasilieku čia vėl vienas
vidurdienyje ėsti labai šilta,
ypatingai rugpjūčio ir rugsė — bet visados su Jumis!
Jūrių Dievaitis.
jo mėnesy.
Red. pastaba. — Jūrių Die
Bet kada saulė paslepia sa
vo veidą anapus vandenyno, vaitis turbūt yra artimas Chituomet labai puiku ir vėsu. cagiečiams. Jis toli nuo jų bū
Nuvargęs žmogus gali tada pa damas pasiilgo savo draugų
silsėti, ir nakties metu gar pažįstamų. Jis tarsi tremtinys
jaučia tuštumą kuri paliko jo
džiai išsimiegoti.
Nakty čia yra labai puiku, sieloje netekus brolių — lie
vėjas visai nepučia, tyku- ra tuvių. Jis skundžiasi, guo
mu, padangė giedra, mėnulis džias... Mielai užleisime jam
T
aiškiai šviečia. Jeigu mėnulio | ietos mūsų dienrašty. J i s
nėra,
žvaigždelių
milionai jums tik ir tarnauja.
spindį inirga ir vandenyno
gelmes nušviečia, varguolio NAUJAS CHORO VEDĖJAS.
JUOMI DŽIAUGIASI.
kančias malšina.
Bekalbant apie šį miestą,
Detroit, Mich. — Liepos 2$
turiu pastebėti, kad jis įsikū
rė nepaprastai gražioje Dievo d. L. Vyčių 79 kuopa laikė
padabintoje vietoje. I š visų mėnesinį susirinkimų. Apsvar
pasaulio kraštų tūkstančiai sčius kuopos reikalus buvo
žmonių apsilanko kasmet, kiti skaityta laiškai Lietuvos Pa
čia apsigyveną ant visuomet. vasarininkų ir Tiesos Spaudos
Miestas auga nuostabiai greit. Bendrovės. Laiškai tapo vien
balsiai priimti. Moksleivis M.
Kultūros centras.
Antra, miestas turi daug Daumantas, kun. J. Cižauskas
artistinių jėgų, o taipot ir įšk- K. Abyšafe, išdavė raporte
iš L. Vyčių IX-jo seimo. Iš
visų mokslo šakų.
raporto pasirodė jog ateinanPaimkime krutamųjų pa

^seimas
kad gėriaus prisirengus prie seimo
išrinko komisiją iš veikliausių
narių kuri tuomi jau iš anksto
pradėtu rūpintis.
Prie kuopos prisirašė A.
Baikauskaitė ir O. Beiriutė.
Liepos 29 d. L. Vyčių 79
kp. choras turėjo pirmą re
peticiją, išvažiavus muzikui
A. Aleksiui choras buvo likęs
be vedėjo. Dabar chorą pasi
žadėjo vesti Čia nesenai įšven
tintas ir apsigyvenęs kun. J.
Cižauskas, kuris yra Užbaigęs
muzikos Konservatoriją. 15
pirmos repeticijos buvo maty
tis jog vedėjas negailės nei
mokslo, nei triūso. Nors pir
ma turėjom gerą vedėją, bet
nežiuriant to dauguma -choris
tų nepažino gaidų nė ženklų,
dabar naujas vedėjas, kun.
Cižauskas pareiškė jog visi
choristai turės pažinti gaidas
ir juose ženklus, Šitoj pirmoj
repeticijoj pradėta tą mokinti.
Po repeticijos buvo trum
pas susirinkimas. Tarp kitko
buvo kalbėta, kad rudeny su
rengus vieną ar daugiau kon
certų, jei bus galima. Vedėjas
tani mielai pritarė ir ragino

2334 So. Oakley Avenue

choriatus

PERKŪNAS

Į

Leidžia garsi, visam pasauly "Perkūno" Bendrovė. •'Perkūną" reda
guoja smarkus vyrai lietuviai.
Užsiprenumeruok "Perkūną" tuojau! Skaityk atidžiai! Prek-unui
iievaičiui nenusidėk!

\

"Perkūno'' prenumeratos kaina:
Metams $1.50; pusmečiui 85c., pavienis numeris 15 cen
tų. Lietuvoje ir kitur $2.25 "Perkūno 1 ' Bendrovės šėras
dešimts dolierių.
"Perkūnui" reikalingi geriausieji juokų rašėjai, piešėjai 1
ir agentai.
Prenumaratoms rinkti, pavieniems numeriams pardavinėti ir št rus
"Perkūno", bendrovei užrašinėti tuojau reikalingi smarkus perkūniš
ki agentai: kurie nesibijotu "Perkūno" trenksmų ir žaibų. Pinigus,
prenumeratas ir raštus siųskite šiuo antrašu:

Chicago, Illinois.

I

366 8roadway,
Boston 27, Mass. |
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po vieną atstovą prie Fed. pri
klausančios parapijos po 3 at
stovu*. Mandatai kur galima
turi but paliudyti Dvas. vad.
Taigi gerb. klebonai ir svie
tiškieji darbuotojai pasistengkime kuo skaitlingiausia šia
me kongrese dalyvauti, nes yra daug svarbių dalykų nus
pręsti.
Kun. J. Švagždys.
A. L. E, K. Fed. pirm.
K. J. Kmšinskas,
A. L. R. K. Fed. Sekret.
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"PERKŪNAS"

"UUVJM"
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PARSIDUODA: Gramą fonas Ir an
glimis verdamas pečius. Parsiduos už
teisinga pasiulijimą.
1333 N. Oakley Avc. 2 PI.
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» w Y»rko tiesiai 1

suk^it'kimaii i I.IKI'OJI per Daiizi^a, Tiesus persimainjum* nuo)
laivu ant ]«ivu
PRĮN( BM8 .MATOIKA . . Hugs. 15, Spaliu 22, Gruodžiu 10
r<rr<>.MA<'
Bu«r»*. i2, Lapkr. 5, Gruodžio 24 .
HlDhON
Kiwp. »0. Spalio 15, Grnodiio 3
U New Turku TIKSLAI I ( H t t K B O l KG—BKKMKN
Greičiaus laivai plaukianti po Amerikos Vėliava
4MKH1CA
» U K P . 27, KuĮfit. 28 ir Lapkr. 1
GKOUGE VVASHINi.TON Kags. 3, fc|K»lio 4 ir I.»pk. 8 d. '
H. t'lau»Be«4u» A Ou. Gan. We»t Fassenger agentai 100 K. I-a Šalie St. ( hicajco
'

= "

MOKINKIS AMATA.

The Rahe Auto ir T u c t o r Sehool
tfronfciua starting £ lightmg auto
J
mobilių mechaniko ignotion storage
hatteries Icavista tire voleanizing dri- rrar
"i" r
vmg. Dabar mokestis yra papiginta
» » • » « » » • • • i » » » » « • • • • • • • • "P
per 60 dienu tai pasiskubink. Del
platesniu žinių rašyk.
jTel. Canal I M Vak. Canal t l l 8
W.
Oiiutrio

lankyti

C. KRUSHAS

Lietnvls Gydyto]M Ir
v# •<• Ghimrgai •>

u '—

Į,

I

.

1.' Antradienis, rugpjūčio 30
d., 10 valanda iš ryto iškilmin
gos pamaldos Karalienės Aniuolų Bažnyčioje. Po pamaldų
A. L. R. K. Fed. Kongreso
1-ji sesija.
2. Po piet, L. D. S. pirmoji
sesija, bažnytinėj svetainėje.
3. ' 'Motinėlės*' seimas mo
kyklos kambaryje.
4. Trečiadienis, rugp. 31 d.
9 vai. ryto L. D. S. seimo tąsa;
Draugas Publ. Co.
5. Blaivininkų seimas, mo
2334 So. Oakley Avenue
kyklos kambaryjeChicago, UI.
6. A. L. R. K. Fed. Tary' '',HF ,. i» i - r r r n u sii uLn
bog narių susirinkimas, Fed. i," .'
raitinėje (222 S. 9-th St.).
ROSELANDIEČIŲ DOMEI.
7. Ketvirtadieny, 1 d. rūgs,
Jeigu kas negaunat regnlia9 vai. ryto, L. R. K. ir J&v. riikai dienraščio "Draugo"
Vincento a Paulo Dr-jos Rėmė malonėkite pranešti
jų seimas, bažnytinėj svetai
ANT LEVGAUDUI.
nėje.
8. Po piet 2 vai. Tautos' 10624 So. MichiganAve.
Fondo seimas, T>ažnytinėj sve I,,U ,,IJg Į, 1 jli ' 1 ,f.,3 ,, ,' 111 a T f ?
tainėje.
Kensingtono Lietuviai ga
9. Penktadieny}, rūgs. 2 d.lite gauti nusipirkti "Drau
9 vai. ryto, A. L. R. K. Fed. gą" dienraštį pag p.
Kongreso 2-ji sesija.
10. TYČKEVIČIĄ
Visos prie A. L. *R. K. Fed.
314 E. Kensington Ave.
priklausančios Dr-jos, siunčia

Krumplius Alyva patepu
Ofisą apleidęs jaučiasi kaip
naujai padirbtas laikrodėlis

Dr. K. NURKAIT1S
Akiniu Pritaikytojas
2301 W. 2 2 St. kamp. Lcavitt
Ant Bankos VirSaus.
TeL Ganai 3222

M. E. ZALDOKAS

'

ARKITEKTAS
1263 N. Paulina St.
Eamp.

Milwaukee

A ve.

Cbicago.

DR. S. NAIKELiS

>>

Tel. Off. H u m b o l d t 4 8 3 0
lies. Humboldt
3393

IRSI SU. « m U t e d

Talanfloi: l t m l t rfto; J *i «
prįe Aor^s-kt^t'rtaįpOį atei
Daij^l vargo prisieina atkel
po p U t f lkl t vakar*
ty L. Vyčių 79 kuopos cliorap ti, kol žmogus prisirengia į
g > • » • • • » • m* • " » i « ^ » » > &*••<•' t ' ^ 1 ' ^
butų skaitlingiausias visoj iš kelionę Lietuvon. Užbaigt čia
• (liti
t X*l , •DKESMAE1N<J
U . U l t , ' , , ...M n i
VALJSNT1NE
COLLJEGES
eivijoj. Jau tame susirinkime Amerikoj
|««0S S. Halsted, 3407 W. M^lUou,
įvairus
reikalai,
1850 M. Wells St.
prisirašė septyni nauji nariai gauti pasportas, paliudijimas DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY
187
Mokyklos
Juost. Valstijom.
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
ir keli iš senųjų sugrįžo. Kad apie užmokėtus- taxus, išsirink
Moko
eiuvlmo,
Patternų KlrpiSU KELEIVIAIS.
IO, Designing bizniui ir narnama
ir tome trumpame stisirinki- ti laivakortė -*į visa tai pada Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste [Vietos duodamos dykai, DiplomaLJ
LMokslaa lengvais atmokėjimals.
ar netoli jo.
melyj jau buvo galima choro ro daug rūpesčio.
[KIUUOS dienomis Ir vakarai*. P a nariuose pastebėti didelį pasi
knygelės.
Bet didžiausias, be abejo, Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir treikalauklt
Tel.
Seeley
1641
tenkinimą vedoiumi,
kun. J.
„ ..
T *. visas Baltiko Valstijos tiesiai
J
8A.RA
PATEK,
plrmiomkė
*
'
rūpestis tai su pinigais. Kaip
vv
į Danzig.
su jais padaryti! — Žmonės
Visas padorusis jaunimas daro visaip.
,
PANNONIA
Rugp- &
kuris myli dainavimų ir gi«TeL Yards 6666 Blvd. 8448
Vieni vežasi Amerikos dolie
riuojimą. nieko nelaukdamas rius su savim, gerai Juos pas
Dr. V. A. ŠIMKUS
n xi.
m KI.
prisirašykite prie šio clioro. lėpę.
Lietuvis Gydytojas, Ck4rurga* Ir
HAMBURG
$145.00
$125.00
DANZIG
$200.00
$185.00
Repeticijos yra laikomos kas
\
SMS B. Halsted St. Chicago.
Kiti bijodami vagių ar ne
Taksi) $ 5 0 0
penktadienį, 7:30 vai. vakare
Valandos: 10—12 16 ryto 1—-t ir
laimingų atsitikimų išsimaino PER CHERBOURG SOUTHAMPTON «—I vakar- fttf. I i — l t i i ryto
Sv. Jurgio pobažnytinėj sve
LJVERPOOL and GLASGOW
» » » » » • » m~t+tm mm m m »»m m— »~ ~*»%
dolierius į auksinus ir siunčia
tainėj.
Rugp. 13
| Lietuva, pirm savęs, kad nu CARMANIA
COIiTJMBIA
Rugp. 13
Liepos 31 d. L. Vyčių 79 kp.
važiavę patįs tuo jaus pasiimti KEREVGARIA
Rugp. 18 Tel. Randolpb 2898
|
surengė pikniką Abyšalos dar
ALGERIA
Rugp.
20
galėtų.
A. A.SLAKIS
ALBANIA
*. . Rugp. 20
že. Oras buvo gražus. Užtai ir
ADVOKATAS
Treti palieka savo pinigus
Ofisas
vidumiestyj
=
piknikas pilnai pavyko. Gaila
Amerikos bankuose, kad pas
AKSOOIATION BLDO.
tik* kad jaunimas daugiau do
13 So. La Salio St.
kui galėtų sau pareikalauti,
Valandos: 9 ryto iki i po pietų
mės kreipia į šokius negu į
Panedėlials iki 8 vakare
kada tik jų prireiks.
Nedėliomis ofisas uidarytas
žaidimus.
,
Vytis.
H»*»•• • •• •»* • • • > » • » • • • • • • ! . $ ;
Kuris būdas yra geriausias,
11 ,.! BJirTT^^^r
sunku pasakyti. Čia reikia pa
DAR VIENAS STERUKUNGAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. likti kiekvienam liupsa pasi
f *
• i • B
=
—
DAKTARAS CHIOAGOJ
1
K. FEDERACIJOS
rinkimą: tedaro, kaip jam at
Maują Dantj Įdedu
i•
rodo geriau, kad, paskui kitų
Naujas Akis Sudedu
KONGRESO
LUSTU VIS
Vidurius bensinu ir pjuvanekaltintų
"del
blogo
patariGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
TVARKA.
mus ijvaląu
mo
Kas nori siųsti auksinus pirm
važiuosiant į Lietuvą, lengvai
ir patogiai gali tai atlikti
Draugo Pinigų Siuntimo Sky
riuje.
Persiuntimas greitas ir gvarantuotas.
,
Norėdami žinoti is anks
to kiek bus auksinų už
Jūsų pinigus, klauskite infor
macijų adresuodami- šitaip:

— B

) »»-•»• • • » —

OR. P. Z. ZALATORIS

and Michigan Avenue
Chicago, Ui.
••<»»' -.. \ JCC

Burepos

T\mi»fwA*

Tiic Rahc Auto & Tractor School

: j,' į , i i

teatralė* ir Bytine*

BREMENA — DANZ1GA — LIEP04U

ANT PARDAVIMO saldaini*, ci_
garų, cigaretų ir kitokių mažmožių
krautuvė. Atsišaukite «
1656 \V. 8a Street
Chicago.
am

STEAMSHIP
^COMPANY.12

NORTH GEKJ1AN LLOYD, 13REMEN

»

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVĄ
repeticijas ir kviestų kuo- DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS.
daugiausia jaunimo prisi rašyti
visus
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Vienatinis Amerikoj Kultūrinis Juokų ir Pašaipos
Laikraštis

Ofisas ir Orvaolmo vieta
3252 South Halsted B t r a t
Ant vtrless lialTsmil Stats Basa
Valandos nuo I I iki 12 ryte: nuo
2 iki 4 po pietų: nuo f iki • vak
Hedėliomis nuo l t Iki a
T d r f M M Taria SS44
IV
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Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. R0ZYCK1

MUZT&OS DIREKTORIUP
Mokytojas Plano. Teorijos Ir
,
Kompozicijos
S091 H. Westera Av#t
Cfclcaflp, 11L

DR. A. L. YUŠKA ^
1900 S. Halsted Str.
TeL Ganai 3118
Valandos: l t ryto Iki t
Gyvenimas:

3811 W. tSrd St>.
Prospeot S4€C.

Tel

5

vakar*

Dr. M. T. STRIKOL'IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą?
Peoples Teatro Name
JlSlfl W. 47th Str. TeL BonL tą*
•Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t
I l k i 12 ryte.
Res. 3314 W. 43rd Street
|
Nuo ryto iki piet.
|TeL McKinley 338

«HllllIllllll4lIliaiiIif<ttIlftlllllSll2ll3Illlll&A
Bes. 1183 indepcndenoe Blvd.
Telefonas Voo Buurea 334

DR. A. A. SOTH,
Rasas Gydytojas ri Obirurgas
Speeijalistas Mot<>rlžkn, Vyrišlcąj
Vaiku i* visu chronišku Ilgu,
VALANDOSt 10—11 ryto 3—3 p*
pietų, 1—S vak. Nedėliomis 10—13 *
Ofisas 3864 So. Halsted 8L, Chisago
Telefonas Drover 0333
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AMERIKOS UETUVIŲ

MOKYKLA

aa:

I LIETUVĄ

r

m m

r r^rm
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J. P. WAITCHES

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
Lavvyer
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
LIETCVIS ADVOKATAS
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos delė pasivaikščiojimui vieta. Visi paDien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
kalbų, aritmetikos, knygvedystes, ste rankumai, moderniško laivo.
Tel. Dearborn 6096
nografijos, typewriting, pirklybos tei
Vakarais:
4509 So. Ashland Ave.
1
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
Tol. Yards 1053
rijos, geografijos, politikinės eoknoįtm-m m i * m m m,,mm>~m » » » ^ » » » » » w > * ^ Į
mijos, plliettystės, dailiaraSystės.
Išplaukia kas savaite
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki P i e r ^ 8 . 6 2 , N o r t f l R t y e r > ^ėw J o r k
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 Gothland) Tiesiai i Danziga< Rūgs. 22
Teiefseas r u H a u sssf
Iki 10 vai.
Samland) Tiesiai į Danzigą (Rūgs. 1
%
klcaa
3106 S. HaktedSt., Chicago. Pinland) TikNewS-Čia
Lietuvis Deotistai
York
(Rugp. 27
10801 So. Michigan Ave
Zeeland)
j
(Rugp. 6
.»iii'' «
Krooaland)
Antwerp'a (Rugp. IS
KAILROAD TICKĘT RROKER
9 ryt* Iki •
(Rngp. 20 DeLYALANDOSs
Pulhnaa 343 tr 3183.
Kxkurcijinej tikietai perkami, par- Lauland)
duodajnj ir mainomi. Kainos numa
žintos.
Tiyons Ivicensed Tieket Offlc-c
311 S. Clark St.
Tel. Rarrison 8978 Mongolia) N e w York (Rūgs. 1
Zuland Rūgs. 10.
Tel. Blvd. 7042
JĮ
m III
IĮH.J i'
111111
-ii
5 I.I IIP—i
Minnekahda (to Plyrhonth, Cherbourg.
Hamburg and Danzig) • Ruge. 2 2
Vaieškau brolio Jurgio ZaJoraskio, INTERNATIONAL MERCHANTILK
pirm kokios 10 metų gyveno Chica„
LIKT L VIS DENTISTAS
MARINE CO.,
goję, dabar nežinau kur. Iš Lietuvos,
4713
SO. ASHLAND A V U I D S
116 laivų — 1,280,00© tonų,
paeina iš žvirblių' kaimo, RaJuygalos
arti 47-toa Gatvės
parap. Panevėžio apskr. Kas žmote Chicago: F , O. Brown, West F a s a
apie ii arba jis pats prašome atsi
Agėnt, 14 North Dearbom St.,
liepti šitokiu adresu:
Arba prie vietinio agento.
ANTANAS ZALOMSKIS
1140 S. Cainpbell Ave,
Chicaga.

V R E D STAR LINE

Dr, P. P. ZALLYS

V AMERICAN LINE

t

Dr. C. Z. Vezelis

t
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Trečiadienis, Bflgp. 10, 1921
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1357, 1375, 1391.
Kurie turite antra, galą tikieto viršminėtų numerių, at
Gydytojas ir Chirurgą*
eikite atsiimti dovanas po šiuo
4442 So. Westera Ave,
adresų.
Į Telefonas Lafayette 4146
Drangas Publ. 0o.,
Valandos; 9-11 rytais 1-J po
2331 So. Oakley Ave.,
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie|
TIESUOTAS
niais tiktai po pietų t iki 5.
Chicago, 111.
|
AGENTAS VISŲ

! DR. A. K. RUTKAUSKAS

I
GRIGAS
| KUNAŠAUSKAS

5 rugpj. š. m. Apaštalystės
Maldos dr-ja laikė gana skait
linga, susirinkime kartu su
IŠ BRIDGEPORTO
ITALŲ GENEROLAS CHI
Labdaringos Saj. 3 kuopa. Be
CAGOJE.
svarstant
įvairius
reikalus
šeimyniška vakarienė.
prieita prie rinkimo " r i n k i
Chicagon atvyko apsilanky
k i ų " del viešos rinkliavos CiCbieagoj, lietuvių centre,
ti i r savo tautiečiams padė
ceroj. Reikia čia stebėtis iš
koti už rėmime tėvynės ka ant Bridgeporto y r a seniau
parodyto pasišventimo visuo
ro metu Italijos cen. Pietro sia Šv. Jurgio lietuvių parameniniame reikale.Išrinko apie
Badoglio, italų armijos gene- jpija.
IŠ TOWN OF LAKE.
20 rinkėjų i r draugija pasiža
Fabionas ir Mickievics ved.
Apvertintas kunigų skai
ralio štabo viršininkas,
dėjo pagelbėti kuomi- galės.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionaa
Chicagos italu kolionija čia čius joje klebonavo. Vieni j a u Aš manau kad Ap. Maldos drRugp. 10 d., 8 vai. vakare, Siuntimas pinigų, laivakor 3
yra palaidoti po šaltos žemės
jį iškilmingai sutiko.
ja tiek rinkėjų išrinks ir Davis Square Parko salėje L.
Agentūra Uždėta
tės, pašportai ir tt.
velėna,
kiti
už
mažę
energi
Vakar progreso parodoje
NOTARIJUSAS
Labd. Centro viešai rinkliavai Vynų 13 kp.. laikys mėnesinį
1
1910 M.
jos
ir
pasišventimo
paaukaItcal
Estate,
Paskolos, Insurtnai
miesto prieplaukoje buvo Ita
susirinkime.
kuri bus ateinantį mėnesį.
I r tt.
lijai skirta diena. Taigi gen. vimę, josios reikalams liko
809 W. S5th St., Kamp. Halsted S t
Vytė.
Garbė draugijai už parody
Tel. Boulevard 611
Badoglio turėjo progos but vyskupo iškelti j kitas jaunu
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
me tiek atjautos ir pasišven
les parapijas, kur daug darVak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 rak.
parodoje.
IŠ BRIDGEPORTO.
timo. •
E ir iŠ LIETUVOS parduodu per ttotterdamą, Antverpeną, Hambur.
Ned.: iki 1 po pietų.
Qen. Badoglio kritikuoja S. 1)0 reikalaujama.
5 gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant geTodėl prašome ir kitas drau
5
riaušių ir greičiausiu laivij. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
Minėta parapija turi gra
Valstijas, kad jos varžo ateiLiet.
Vyčių
16
kp.
laikys
gijas pasekti šį pavyzdį.
tiems į LIETUVA. Pinigu siuntimas ir mainymu* pagal dienini kur2
sg.- Išvažuojant J Lietuva maibytį pinigus nė priverčiame. Atvaviją, kad mažai rūpinasi ūkio žia bažnyčia, klębonijij i r mo
mėnesinį susirinkimą, treciažuojančius iš kitų miestų patinku an.t stoties ir bagačius pristatau
kykla..
Betruko
j
a
i
seserims
Mažas
Labd.
padėtimi. Amerikos miestai,
dienyj 10 d. rugp. vakare,
ant laivo.
sakė jis, auga kaip ant mie namo.
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiSkai arba per laišką
Vyčių kambaryj.
p
a
s s e n a ir užtikrintą, agentą.
Rūpesčiu
gerb.
klebono
M.
IŠ
TOWN
OP
LAKE.
lių. I r tas šaliai grūmoja pa
Koresp.
f
Visuotiną užsitikėjimą jgijau teisingumu ir mano geru patarnavi3107
So.
Morgan
Street
vojumi. J e i miestų augimas L. Krušos, nūnai namas v r a
5 mn, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
OHICAGO, ILIilIfOfR
Alnmnų pirma kuopa laikė
Bebus sulaikytas i r nebus dau nupirktas ir pertaisytas į tin
T e l e f o n a s YRF«JUI 50S9
LABD. SĄJ. DOMEI.
kama
Seserims
nanvj.
savaitinį susirinkimą ir rimtai
giau domos atkreipta į žem
Valandos: — 6 iki 11 iš ryto:}1
6 po pietų iki 8 rak. Nedėlio- Į
Rugpjūčio 14 d., 1921 m. di svarstė bėgančius kuopos rei
dirbyste, Amerika veikiai su
Trečiadienyj, rugpjūčio 10 ,«ml« nuo B lkl 8 vai. vakare ( | 179 East 3-rd Street
New York, N. Y. f
silauks sunkiųjų laikų. Kiek dis džiaugsmas palietė visus kalus (kokią dieną? Red.).
d., Aušros Vartų svet. (West
TiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiiiifiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiisiiiiiiiiniT
Nors oras y r a šiltas, vienok Side) bus Labd aringos Sąjun
vienoje šalyje turi but lygsva parapijomis. Tai buvo diena
ra industrijos su žemdirbyste. | kurios 7:30 vai. vak. suskam aluuuiai to nepaiso, susirenka gos * Centro nepaprastas susi
J e i tas principas bus ignoruo- fbo bažnyčios varpai šaukdami ir susirinkime ramiai užsilaiko. rinkimas.
DIRBTUVE
1M
jamas, Amerika trumpoj atei [žmones prie namo pašventini Labai linksma yra, kad i r
Turėsime pasitarti kaip paVėliavŲ, KarunŲ, ŠarpŲ ženkle- |
^
vietinis varg. p. V. Daukša ne-1 sekmingiau išnaudojus viešą | Perkėlė aeavo ofisą po nuin
ty prigulės nuo importo, kai mo ceremonijų.
Uu ir kitokių draugystėm reika- '**
Ištikimiems katalikų Baž pamiršo, atsilankė ir gėrėjosi rinkliavą rugsėjo (September) 54729 So. Ashland AvenueJ
kad šiandie y r a su Anglija.
lingy dalykų.
J
jaunimo veikimu.
nyčios
pasekėjams
Seserys
20
d.,
Chicagįj.
Prašome
visų
•
•
Specijalistas
|
Taigi daugesniai žmonių tu
A. J. POŽĖLA
|
Po susirinkimo puikiai pas kuopų skaitlingai susirinkti. •DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VTRŲ L I O U |
Nazarietės išreiškė didžią pari eiti į ūkius ir *tuo būdu pa10 lkl 12 išryto: n o o |
1908 W. Division Str. Chieago.
Įdėkę, pagerbdamos juos dva kambino ant piano, dar i r lie Labd. Sv gos Centro valdyba. SjValandosnuo
• 2 lkl 6 po pietų; nuo 7 lkl 8 : 8 i |
liuosuoti miestus nuo susikim
• v a k a t e Nedėliorais 10 kll 1
j tiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiifiiiiiiiiiifniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiitiiįf
siniu programų i r sočiais už tuviškus šokius šoko.
Šimo. Amerika turi daug že
*
Telefonas I>rexel t 8 M
.
kandžiais.
Linksma matyt mūsų priau
mės, kodelgi ji negali priimti
(•••••MSII>B«aKBHf» n
Vakaro vedėjas kleb. M. L .gantį jaunimą persiėmusį lie
čia Europos ateivių žemdir
Krušas atidarė vakarėlį su tuviška dvasia.
biu.
«—
malda.
Alumnė.
Programas susidėjo iš dai
Dr. I. E. MAKARAS
AUTOMOBILIŲ AUKOS.
THIRD
THIRD
VA* SAVINOS STAMPS
Lietuvy s Gydytojas Ir Cbtrurjra*
nų, šokių i r veikalėlių. Prie IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
CLASS
CLASS
ISSUED Ui TIIB
| Ofisas 10900 So. Biicfaigan Ave..
jo išpildymo prisidėjo p-nai
UNITED STATES
Tiktai vienas tiesus kelias i Baltiko Portas
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po
Ant kampo Miehigan Ave.
piet. 6:90 iki 9:90 vakare
Saboniai, Kanklių choras i r
GOVERNMENT
Žemiau seka sąrašas auko
S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
ir 29 gat. susidaužė du auto
Residenclja: 10533 Perry Ave.
Valgis labai geras. Puikus kambariai atsilsiu! ir rūkymui. Yra
vietinės seserys, kurių dėkai tojų Labdaringąjai
Sąjungai
Tel Pullman 242
I
mobiliu. Vienu važiavo J a 
daug kambarių dviem ypatom.
mažesnės ir didesnės mergai Šv. Antano dienoj š. m., su
- •
. • • • • • • • • • »
Del
platesnių
informacijų ir kainų atsišaukite J
mes Sinclair, 25 m., kitu —
Romp.
Ofisą,
arba
pas
lokalius
agentus 14 N. Dearborn 8t. Chieago.
tės i r bernaičiai puikiai atliko rinktas Dievo Apveizdos baž
•-••••»«—•—
£dward Shield. Sinclair žu
STelefonaa Boulevard 9199
Idalj programo šokiais ir vei nyčioj.
;
vo.
Kun. I g . Albavičius . $5.00
Ashland gatvėje, ties Black kalėliais.
Po viskam sekė kunigų kal J . i r Mag. Beinariai . 10.00 I
ADVOKATAS
ha\vk gat., automobiliaus su
3
DENT1STAS
J
Ofisas Dtdmtestrfi
bos.
Kalbėjo
vietinis
klebo
I
E.
Budis
„
S3S1
Soutb
Ha!stWl
Ncr.
o
2.00
žeista Mrs. Rose K\varczyns^ 20 Sonth La Baile Street J 2 Valandos: 9—12 A. M.
•
2 4 State Street
N e w York, N. Y
CaOnbarls 194
|
2.00 f
ki.
Automobilius priklauso nas gerb. M. L. Krušas, kun. O. Buzienė
1—6; 7i—8 P . M.
%
Telefonas Central OSBO •
2.00 9
(Jreitas pasažerinis kelias nuo Ne\v Yorko iki
Flynn Automobile Livery Co. Ig. Albavičius ir kun. N. P a  V. Žylis
H
•
•
• »a»^—i»i»••».•»••»•*•»»•
kalnis.
LIEPOJOS
Po $1.00: J . Šniukšta, V.
Marion Kulik automobiliu
Laivai ctim tiesini via GOTlfEJNBURGO Švedijos iki LIEPOJOS, R Y 
Vakaras užsibaigė Lietuvos Gerčius, A. Pikelukė, J . Ger-! Vakarais, 812 W. 33rd 8t
važiuodamas užvažiavo ant
GOS
ir DANZIGO. Visų laiką keliauja laivais per vandenį.
Telefonas: Vards 4081
uPhone Seeley 7439
imnu.
Z. čius, A. Pikelienė, K. Šimkus, S
S. S. STOCKHOLM
Rugp. 20
praeinančio Ed\vard Spisek.
DR. 1. M. FĖINBERG
99
S. S. DROTTINGHOLM
Rūgs. 3
Gydo spedjalfal visokias vyru U,
J . Petronis, T. Poškienė, A.
Smarkiai sužeistas. Nelaimė
Trečios
klesos
laivakortės
iki
Liepojos
$145;
iki
Rygos $150; ir
motery lytiškas litras
NORI AREŠTUOTI
karės
taksų
£u.
3-čios
klesos
keleiviai
turi
kambarius
del 2-4-6 as
Stulginskas, K. Jančiauskas,
Į 9401 Madison Str., kampas Wes-j
įvyko ant kampo Cornell. ir
menų,
švedų
vizos
nereikia.
«—
GUBERNATORIŲ.
*
tern Ave., Chicagn
į
K. Breivis, J . Jovaišas, K.
Kreipkitės pas vietos agentus del informacijų ir laivakortės
Rose gat.
(Valandos: 2—4 po piet 7—9 vmk tt
Petniunas, A. Raunis, M. KuNuo parmušimo automobi
Iš Springfieldo
pranešta, prionis, K. Urbonas, J . Šantaliu Mercy ligoninėj mirė MiPraktikuoja 80 motai.
kad Sangamon apskrities še ras, E . Mockaitė, C. LupeiOfisas 8140tfo,Horgan St.
cliael Buonacossa, 48 m. Au
!
Uhlcaco, UL
rifas Mester vakar po pietų kienė, M. KJucevičius, A. Ži Kerti i a - r o §t.,
S. D. LACHAWICZ
tomobiliu važiavo Frank Cer
BPECIJAJLIBTAfl
atvyko pas valstijos kapito- linskaitė, J . Šimoniunas, S. Motsiiskų. Vyrlfiku, talpajl saroLEETTTVYS GRABORTU8
iu'.
Fataniauju laidotuvėse koplgiausta. Rel
nlikų ligų.
teaie me)<l21a atsišaukti, o n u o darbu|
liumą, kur y r a gubernatorius Ambrozaitė, J . Gabrėnas, B.
bualta n*raoA<linu.
OFISO TAULND08: Nuo 10 ryto
NAPRAPATH
2214 W. 2Srd FL H
lkl • po pietų, nno 0 iki 9 •aianPAVOGTA 100 TUKST. DOL. ir nusprendė laukti kol jis iš Grikienis.
Tel. Ganai 1199
| d» rakare,
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR B E OPERACIJŲ
eis ir bus galima jį areštuoti.
BRANGUMYNŲ.
Nepriduoti vardai $6.00.
Nadellomls nno o lkl 9 po pi«t.
H
OFISŲ VALANDOS:
Šerifas turi daug pagelbininTelefonas Varis 941
Išviso $52.00.
k
ir
Deimantų pirklys Max L e - I ^
į s p r e n d ė nepaleisti gu731 W. 18-ta Gatvė
Gilus
padėkos
žodis
priguli
Nuo
2 iki S vakare.
vy, 32 No. State gat., iš New rbernatorfcui,
aukotojams. Taipat ačiū i r illlllllllllllllllllUlHIIIIIIIIIIHIIIIilIt^.ailI
Yorko Chicagon parvažiavo
gerb. klebonui kun. Ig. Alba- sTel. Canal 257
Praeitą
parą
Chicagoje
pa
be deimantų, kurie apvertinavičiui i r jo asistentams už rė | DR. C. K. KLIAUGA i
mi 100,000 dol. Brangumy- vogta 15 automobilių.
LIETUVIS DENTI8TA8
z
mimą šios rinkliavos visokiais S1821 So. Halsted St., CbJca^o, m . S
nai pavogta traukiny, Pullbudais. Našlaičiai bus visiem =
Mirė Šv. Elzbietos liKampas 18th S t
E
mano vagone, kuomet jis mie PIENO IŠVEŽIOTOJŲ UNI
SValand.:
9—12
ryta,
ir
2—9
vak
g
dėkingi už tokį prisidėjimą
gonbittyje Rugpjūčio 8 d.
JOS VIRŠAITIS PA
Tllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllii,,
gojo. Tas turėjo įvykti t a r
prie pastatymo jiem namo.
1:30 vai. iš ryto, 36y2 m.
PULS TEISMAN.
pe 2:00 ir 6:00 rytą.
BEST AND BIGGEST CIGAR
Vienok yra dar žmonių kurie " D R A U G Ą " GALIMA NUSI
amžiaus. Paėjo iš Kauno
JUO daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
Levy, išbudęs ir neradęs po
neprisideda
prie
šio
prakil
Red.
Raseinių
apsk.
Gir
Pareikalauk mūsų Rataiiogo No. 4.
U rami jury tardo pieno išPIRKTI ANT ŠIŲ KAMPŲ:
I.
I.
Levvis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
pagalviu krepšio su deiman vežiotojų unijos įvestas boy- naus darbo. Gal i r jie kada
diškės
parap.
Požerės
kai
Didžiausias
Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij.
Blue Island & Western Ave.,
tais, vagone pakėlė baisi) tru- koto žmonių metodas. Tos me- stos pagelbon.
mo
Išgyveno
Amerikoje
12-th & Jefferson Str.,
kšmą. Atbėgo porteriai, kon todos yra tame, kad jei vienas
21 metus. Paliko didelia
Jei sąraše y r a kokios klai 12-th & Halsted Str., N. E. Corncr
duktorius.
me
nuliūdime
moterį
pieno išvežiotojas susipyksta dos duokite man žinią šiuo an 14-th &- Halsted Str.,
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