IJRBANA, 1LL.

įį^ęvmmt,
U

DRAUGAS"

AUGį

3

SIŲSKITE PINIGUS
l LIETUV*
PER "DRAUGĄ"

Daily Kzcept
'••

HM

AT MCWS>STAin>S Sc. A O O P *
DRAUGAS PUBLD3HTNO O0„ 1 B ^
i » 4 & Ctokiey ATO.
Chloago, m .
f e l . Rooserelt 77*1
• • • • • • '

(LITHUANIAN DAILY FRIEND)

• • »

• • —

• • »

Pnbllahed and djstrtbated ander perui it (Ho. 468), anthorlied b / t h e Act of October «, 1917, on lile at the Port Office of Chicago, m . By the order of the Presldent, A. 8. Barieaon, Foatmaater General.
'

-

•"

•

-

KAINA O CENTAI
PRICE

3

CENTS

•'

-••

"V

— r

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, RUGP. (AUGUST), 22 D., 1921 M.

META1-V0L. VI No. 197

EUTERED AS 8B*»ND-CLASS MATTER »IARCH SI, 191S, AT OHlCAGO, UXI3«OIS UNDER THE AOT OF MARCH S, 1871.

Del Bado Meldžias
Maskva

j DARBAS PROTESTUOJA KUOVEIKIAU SIUNČIA
PRIEŠ NAUJA MOKESČIU MAS MAISTAS RUSIJON,
ĮSTATYMį.
PIRMIAUSIA BUS MAITI
NAMI VAIKAI.

CHICAGOJE.
PAŠAUTAS POLICIJOS
SERŽANTAS.
PAPRASTAS LENKŲ
ŠPOSAS".

KAIP LENKŲ VALDŽIA
DRĄSINA SAVO KAREiyiUS.

Policijos seržantas
Egan
WASHINGTON, rugp. 22.
buvo paskirtas saugoti poli
— Amerikos Darbo Feleraci- Latvija žada gelbėti šelpimo cijos viršininko Fitzmorris naTarp Giedraičių ir Širviu
administracijai.
jos legislatyvis komitetas tu
mus, 5533 Įlydė Park boulv. t ų j vieną bažnytkiemį atvyVilniaus laikraščiai daug
rėjo konferenciją. Po konferen
Šeštadienio vakare Egan ko Tautų Sąjungos atstovai, rašo, kad Kaune baisiai siau
cijos
paskelbtas
protestas RYGA, rugp. 21. — Ame susikirto su plėšiku. Jis pašo-j Paklausus gyventojų, ar ne- čianti ' epidemija: dezinteriprieš pertaisytą mokesčių įs rikos šelpimo administraci vė ^plėšiką, gi plėšikas jį. Pa- skriaudžia juos Lietuvos ka jos, tifo, raupų.
Tečiaus tai
tatymą.
jos su bolševikų valdžia su kilus trukšmui policijos vir reiviai, gyventojai
pasakė, nesulaiko tuos pačius laikraKonferentai sako, jog pertai tarimas maitinti rusus badau šininkas vienmarškinis išbėgo kad plėšimo iš Lietuvos pu- j ščius šaukti gyventojus prid
LAUKIAMA, GAL AIRIAI sytu įstatymu duodama žy jančius vakar Čia pasirašytas. gatvėn ir atrado abudu gu sės nebuvo.
Kunigas-lenkas i žygio gilyn į Lietuvą — prie
VISOSE CERKVĖSE PA
mių palengvinimų turčiams ir Pasirašė šelpimo administraci linčiu. Paimtu ligoninėn. Ser pasakė susirinkusiems pamo tos aukso vilnosa Baltijos.
SUSIPRAS.
MALDOS.
podraug apsunkinama bėdnuo- jos direktorius Brown ir bol žantas, sakoma,
nepasveik- kslą. Jis pasakė, jei kam y- O juk tokiais gązdinimais tik
siąs.
ševikų atstovas Litvinov.
ra kokia
nors
padaryta sau užkenkia, nes lenkų ka
Uždaryti visi bolševikų ofisai. Atsakymas Anglijai dar neži mene.
Pasirodo, kad andai iš Bal
skriauda, tai tegul kreipiasi reiviai, atmindami, kad lietu
nomas.
Sutarimas yra svarbus do
tųjų Namų paskelbtas pareiš kumentas tuo> kad Amerikos KRAUTUVININKAI KALTI prie kontrolės komisijos, pra viai gerai Siaudė pernai, o šie
MASKVA, rugp. 22. — RuDUBLINASTrugp. 2. — Čia kimas toli gražu nesutinka
met dar geriau pramoko, tik
šydami atlyginimo.
gpiučic 20 dieną visose 1,600
NAMI.
šelpimo
administracija
imasi
praplitęs optimizmas, kad Avietos cerkvėse įvyko iškil
Tai buvo melas, bet len labiau pasibijos eiti Kaunan.
su Amerikos Darbo Federa- m i l ž i n i š k o d a r b o _ š e l p t i b a _
rijos su Anglija nesutikimai
mingo? pamaldos. Rusai meldė
,
daujančius Rusijos
gyvento- Institute of American Meat kams davė tinkamų rezultatfų.
pasibaigs gražiuoju, ty. įvyks cijos pažmrohiis.
Po to pamokslo suklaidinti
MARIAMPOLE.
Suvalkų
si. kaa Galybių Viešpats at
taika taip, kad patenkins pil amatninkams sumažinta uz- jus. Tų badaujančių yra mili- Packers skelbia, jog jautiena
siųstų rusu tautai pagelbą ir
labai atpigusi, kaina yra lygi žmonės apspito komisiją rei apygardos teismas nuspren
nai ahi pusi.
mokesnis. Vienur mažiau, ki
panaikintų badą ir cholerą.
pirm penkerių metų kainai. kalaudami atlyginimo už i vai dė Profesinės Sąjungos narį
Taikai viltis pakilo po An tur daugiau.
Latvijos premieras MeieroKontrolės J. Galvičių vieniems metams
. Tą dieną visoj Maskvoj buTečiau žmones posenovei plė rias skriaudas.
glijos premiero Lloyd George
wič
pažadėjo
kieku
galint
gel
Kai-kus dalis darbininkų
komisija nesuprasdama, ko kalėjimo už pereitų metų va
^ , r e " g ! J i n M S V e " ^ . r ' ^ V ' 0 . 1 - kalbo, parlamente. Airių va- reikalavo penkių dienų dar bėti šelpimo administracijos šia mėsos krautuvininkai.
žmonės nori, prašė paaiškin sarą rastus pas jį komunisti
diSki boHevikn ofisai buvo uz- ^
.g ^ k a ] h o R i g n ^ k a ( J
darbuotojams.
ti.
Buvo atsakyta, kad žmo nius ir socialistų revol. liau
daryti. Žmonių pilnos gatves. | . j a t i k r a i n o r i t a į k o s fr bo savaitėje. Tečiau tas reika
Šį šeštadienį nelaimėse su
nės nori dėtis prie lenkų, nes dininkų atsišaukimus. Po tei
Maitinimas bus
pradėtas
Aplink cerkves skaitlingiausi!, ... .
„. ,*. . ]„„i,, -„^i lavimas pasmerktas. Jis yra
automobiliais Chicagoje žuvo
Lietuvos
kariuomenė
juos smo nusprendimui J. Galvi, . . - » . . , .
, .«
[taikai nuoširdžiai darbuojasi, kenksmingas kiekvienai šaliai kuoveikiaus. Pirmiausia bus 2 moteriški ir 2 vaiku.
Airių
parlamentas
pertrau
apiplėšus.
Taip tai visur čius tuojaus tapo areštuotas.
būriai.
Kiekvienasapsitaisęs.
pagal įsgakadir geriausiais laikais.
maitinami vaikai, kurių tik
lės
šventadieniai
kė sesijas ir dirba tik vieni
lenkai meluoja ir žmones su Galėjo dar paduoti apeliaci
(leležies ir plieno dirbtuvė Pavotgy yra keli milionai ir
Ties cerkvėmis
eilių-eilės
Paskelbta, kad ateinantį mė vedžioja.
atskiri komitetai. Tiems komi- se kiek pagerėjo darbai. Bet
ją, bet teismas reikalavo už
retas kuris iš jų nepaliestas
nusėdusių paliegusių kareivių ^ ^
a ^
y i s a eĮ,.
nesį iš Chicago New Yorkan
stato nekilnojamo turto ver
ir elgetų, v įsi saukiasi išmal problemų. Kuomet komitetai darbininkams sumažinta už- bado. Kuomet biis apsidirbta bus galima nuvykti oru aštuo
VILKAVIŠKIS.
Čionai tės 5000 auksinų. Vienok nei
mokesnis taip, kad aršiau ir ir pasitvarkyta
su vaikais,
dos nuo praeinančių.
atliks savo uždavinius, tuo nereikia.
niomis valandomis.
liepos mėnesy buvo Lietuvos vienas iš jo draugų užstato
tuomet bus atkreipta domė ir
Vieno laikraščio korespon met isįnaujo parlamentas eis
Darbo Federacijos apskrities nedavė. Tiktai A. Berentas,
Chicagos distrikte
plieno į suaugusius.
dentui dvi valandi teko va sesijon ir svarstys komitetų
Iš Lamm Bros. krautuvės, Darbininkų Tarybos posėdis. prijaučiantis Darb. Krikšč. Są
žinėti
po miestą karietaite. nuveiktus darbus ir pasiūly dirbtuvėse paprastiems darbi
Šelpimo administracijos dar- 1139 Milwaukee ave., pavog
T a r p kit-ko buvo svarstoma, jungai, paliuosavo Galvičių iki
ninkam* mokama tik 30 cen- buotoįų nebii^ daugiau * kaip
Už tai jis užmokėjo 33,000 mus.
tų valandoje. Pittsburgbo dis 100 žmonių. < Pasiremiant suta ta 5.000 dol. vertės "vyriškų kaip rasti būdas susitarimo Speliacijai. Iš to matyties, kaip
rublių. Pasakojama, kad įmes- PsiiiTta
k a d v i e t o 9 a i r i u va_
drabužių.
dvarininkų su darbininkais. profesininkai myli savo drau
trikte tik 27c. valandoje.
te gyvuoja 2 ar 3 restoranai J ^ ^
rimu, į darbuotojų, būrį ineis
i § A m e r i k o s i r a ki _
Buvo daug kalbama, daug pa gus.
Nežiūrint to visa, visgi a- tik vieni amerikonai.
kuriuose butų galima gauti Į ^ p a r a „ i n i m n < i d a n t t a ikinWisconsin Steel Co. dirbtu tarmių duodama, ant galo nu
pavalgyti. Tečiau koresponden ; t n s L N e R n e s u s i t a i k v m a s
^ i pie 6 milionai be darbo žmoBe šelpimo maistu pašelpos vėse, So. Chicagoje, atidaromi tarta kreipties prie Lietuvos
ŠVĖKŠNAI (Šiaulių ap.).
1
. . .. .
. , . .
m . nių slegia sią salj.
•
v,
tas nei vieno nerado,
administracija visur įvjes rei keli skyriai. Apie 1,000 darbi Darbo Federacijos frakcijos Vietos darbininkai socialde
Airijai
atnešt
nielaimių.
lai
kaitri
Rugp. 20 pasitaikė * « » » i 8 v a r b n s daiktas. Vadai turi
kalingą sanitarinę padėtį. Vi ninkų gaus darbus.
St. Seime, kad jį pasirūpintų mokratų suvUioti per rinki
KOMPROMITUOJAMI
AU
diena. Tad tūkstančiai žmonių; , a i k y t i s ių n u r o d v m i } t k i t a i p
^
suose darbuose gelbės bolše
ar įstatymo keliu nustatyti mus į St. Seimą savo balsus
GŠTI ŽMONĖS.
tiesiog vidumiesty upėje mau.' j i e g a H p a ( ) a r y t i n e < ] o v a notivikų valdžia. Šelpimo dar SVARBUS PRANEŠIMAS
Dabar-gi,
atlyginimus
darbininkams, atidavė už juos.
esl
" *
į^nas ir neatitaisomas klaidas,
buotojai turės pilną laisvę vi
ordinarninkams ir butų su regėdami kaip tie patys soci
PASKOLOS REIKALE.
WASHINGTON, rugp. 22.
Anot korespondento, čia ne- k u r i o g u b a į s k a u ( l ž i a i k < U i at _
šauktas dvarininkų ir darbi alistai, atvažiavę Šaukėnuose'
— Išsisukusio nuo kareiviavi sur keliauti ir gyventi, vel
gaunama jokių autentmių ž i - j s i H e p t i į a i r i ų t a m o s
ftteitį
L. L. Pask. Apsk. kviečia ninkų Vilkaviškio apskričio agituoja savo naudai, niekuo-;
mo žnomo Bergdoll reikalas tų važinėjimą geležinkeliais ir
nių iš bado apimtų plotų. Tad j S u u l s t e r i o p r 0 vincija nienii neprisidėjo, kad apginus
eina aršyn. J o pabėgiman įve kitomis susisiekimo priemonė A. L. R..K. F. Chicagos Aps„ susivažiavimas.
nieko ir nežinoma, kas ten tik- k o n a u i a To provincijos va
Be to, dar buvo nutarta, vietos darbininkus nuo dvari-;
liami augšti žmonės, kaip tai, mis. Darbuotojai šalinsis viso Chicagos Lietuvių Tarybos ir
rai veikiasi.
dai nenori nei klausyti prisi- Anseli, buvęs kareivinis audi kios politikos. Intariamus dar Chicagos Lietuvių Darbininkų kad L. D. Federacijos , frak ninku skriaudų, o. tuo tarpu
Bolševikų valdžia toli gra- jungti prie Airijos. Tečiau pa
neturės Tarybos atstovus susirinkti cija St. Seime pasirūpintų krikščionįs demokratai kovo
torius, kuris buvo Bergdollo buotojus bolševikai
žu neprisima ant savęs kaltės sakojama, kad kuomet Airi
iš Rusijos. del svarbaus pasitarimo kas- pravesti įstatymą, pagal ku jo už juos, pradėjo ant jų
advokatu, pulk. Hunt ir pulk. teisės prašalinti
už pakilusį badą Rusijoje. Kai jai pavyks su dominijos valBet turės teisę prieš juos pa link gerb Atstovo Čarneckio rio visi ūkių darbininkai bu murmėti ir vadinti juos ap
Cresson.
tę verčia ant suirusių geležin dymuisi, tuomet gal ir UlsteDar labiaus įniršo
Kongreso komitetas, kuriam duoti skundus pašelpos admi atsilankymo Chicagon. Susi tų paleisti prieš šventą dieną gavikais.
kelių. Sako, del Suirusio susi ris prisijungs kaip buvęs prie
anksčiau, ant jų, kuomet išgirdo, kad
rinkimas įvyks pirmadieny, dviem valandom
buvo pavesta tyrinėti tą klau nistracijos viršininkui.
Plečkaitis,
siekimo gyventojams nobuvo visos Airijos.
Litvinov po pasirašymo pa- rugp. 22 d. 1921 m., lygiai 8 negu šiaip dabar paleidžiami socialdemokratai
simą, kaltina tuos žmones, kad
Airiai bijosi dar vieno daik
galima laiku pristatyti reika
ir už tas dvi valandas nega Digrys ir jų kompanija iš
jie gelbėję Bergdollui pabėgti žymėjo, jog tas sutarimas yra vai. vakare, Šv. Jurgio par.
vien su lenkais . galvas guldė
to sutikti su Anglijos premielingo maisto ir vaistų.
lygus S. Valstijų'su Rusija «vet. 3-me augšte 33-čia ir lima išskaityti iš algos.
Vokietijon.
Seime už nedalinimą dvarų.
Bolševikų valdžia nepaduo- ro pasiųlymais. Premieras gapadarytai taikai.
Auburn Ave
J O N I Š K I S (Šiaulių aps.).
da žinių pasauliui apie tikrą- lį viską pasiūlyti, bet Angli
Kviečia
BOLŠEVIKAI ATIEŠKO RU
Kaip visoje Lietuvoje, taip ir PRAVESTAS MOKESČIŲ
ją Rusijoje padėtį. Kas pa- jos parlamentas gali tuos pa
SIJOS LAIVŲ.
L. L. Paskolos Chicagos ir čia susitvėrė profesinės są
ĮSTATYMAS.
sauliui žinoma, tai tik dalis tų siųlymus sugriauti,
Apielinkės Valdyba,
jungos kuopa, į kurią žmo
visų baisenybių.
Į Ir jei airiai sutiks su domi- N E W YOBK
rugp 2.
J. A. Mickeliunas, pirm..
nės nustoję tikėjimo rašomi. WASHINGTON, rugp. 22.^
Rusijai pagelbon pagaliau nija, jie pareikalaus Anglijos L
. v. . . \ « .,'
E. Statkienė, rast.
Štai nesenai urnai susirgo iš Kongreso
A
- i v ! I_ 7
v.
i e- -.- •
žemesnieji rūmai
i r• Gauta zimų, jog bolševikų valdžia
atieško
visus
Rusijos
lai
4434 S. Fairfield Ave.
eina Amerikos šelpimo orga- vyriausybes
dennitivių
tos Sąjungos
vienas narys pravedė
pataisytą mokesčių
vus,
kurie
revoliucijos
metu
LONDONAS, Vugp. 22. —
Chicago, 111. ir prašėsi kunigo.
nizacija.
I gvarantuojamų sąlygų.
Bet jo įstatymą 274 balsais
prieš
buvo priglausti svetimuose uo Čia skelbiama, jog anglų fidraugai tam priešinosi ir sa 125. Įstatymas tuojaus pasiųs
stuose. Juridiniu keliu tie lai nansistų grupė
ilgiems me KLAIDOS ATITAISYMAS. kė, jei mes esame tavo drau tas senatan.
vai bus suieškoti ir atimti.
tams paėmė nuomon Petrog
gai, tai nrams kunigo * nerei
Du Rusijos laivu yra ir vie rado uostą. Tam tikslui pa Labdaringos Sąjungos pra kia. Už dviejų valandų tas
SUMAŽINTA UŽMOKESNIS nuoš.
SKAITYKITE IR
tos
uoste.
nešime
tilpusiame
*'
Draugo''
darytas
sutarimas
su
bolše
15 NUOŠ.
Toliau skelbiama, jog Illi
žmogus mirė, nesulaukęs ku PLATINKITE "DRAUGĄ.''
194 num. apie viešą rinkliavą nigo. Palaidoja be krikščio
vikų valdžia.
nois valstijoj darbai taisosi.
SUSEKTA ŠILTINĖ.
Gyvenimas atpigęs 16 nuoš. p e o r i a > ^ i š n a u j o a t i ( ] a r y t
Kad taip, tai anglams teks įsibriovė klaida. Pasakyta, kad niškų pamaldų.
ORAS. — Šiandie gražus o:a
p-lė Steponkaitė apsiėmė pa
ir kiti Rusijos uostai.
N £ W YORKTrugp. 22. —
J . L. Jąeobs
kompanijos, stogams medžiagos gaminti
ras; kiek šilčiau.
dirbinti ir užmokėti už ženkle
KAUNAS.
Naujas
Lietu
Chicagoje, industrijiniai inži- i dirbtuvė ir plytnyčia. Tame Iš Anglijos atplaukė giganti
MIRĖ BUVĘS GRAIKŲ PRE lius del rinkliavos.
vos mergaičių moksleivių lai
nis
laivas
Aąuitania.
Antroje
nieriai ir statistikai paskelbė pačiame Peoria distrikte išTurėjo
būti
parašyta,
kad
ji
MIERAS.
kraštis ' ' Naujoji Vaidelutė *'
indomių skaitlinių apie darbą, naujo pradėjo darbus darbi- kasoje susekta vienas šiltine
per dvi vainikų dieni (Deco- pradėjo šiais metais eiti. Iš
Dvidešimty svarbiausių in- > ^ a i anglekasyklose. Rock-1 susirgimas. Visi laivo keliau- ATĖNAI, rugp. 22. — Čia ration day) užmokėjo už ženk
ėjo pirmas sąsiuvinis.
Jo
Svetimų šalių pinigų vertė,
dustrijų Suv. Valstijose a p i e ! f o r d e ™ d a ž n i a u reikalauja- ninkai sulaikyti.
mirė buvęs Graikijos premie lelius, bet ne daugiaus.
tikslas yra kurti Lietuvos mainant nemažiau 25,000 dol.,
mi v r a i
4,540,000 darbininkų nuo s a u - |
?
1 dirbtuves. Pagerėras Rhally, eidamas virš 80
A. Nausėda.
PARVEŽTA DAUGIAU
mergaičių-moksleįvių
kata- irug. 20 buvo tokia pagal Merm a i
sio 1 d. š. m., iki šiolei su- >
apsireiškia Bloommgtometus. Karalius Konstantinas
5,000 LAVONŲ.
likių judėjimą, savo pačių įchants Loan & Trust Co.:
ne
Rock
mažinta' užmokesnis, abelnai | >
Islande ir Danville.
labiausia jam dėkingas už sos 100 ŽUVO SUKILIMUOSE. tarpe viduje ir išorės lavin- Anglijos sterl. svarui
3.58
to*
atgavimą.
Nes
Rhally
ka
Tos 'pačios Jacobs kompani
HOBOKEN, N. J., rugp. 22.
imant, 15.9 nuoš.
ties doroje. Gražus tikslas, Prancijos šimtui frankų
7.71
jog — Iš Prancijos atplaukė tran binetas nusprenlė pravesti ple
Kad tuo tarpu Darbo de jos statistikai pažymi,
BUENOS AYRE& rugp. 22. todėl "Naująją Vaidelutę," Italijos šimtui Hrų
4.25
karaliaus grąžinimo — Brazilijos mieste Matta su kaipo mergaičių- moksleivių Lietuvos šimtui auks.
partamentas nesenai paskelbė, daugel miestuose atsinaujino sportas Wireathon. Parvežta biscitą
1.20
jog tuo pačiu laiku gyveni namų statymas, kurs buvo sus- daugiau 5.000 kareivių lavo- klausime. Jis buvo vadinamas kilo gyventojai. Pašaukta ka- laikraštį, sveikiname ir lin Vokiečių šimtui mark.
1.20
teisingu
politiku.
tojęs
su
gegužės
1
d.
I
r
visur
nų.
mas visoj šaly atpigo 16.2—3
ruomenė nužudė 100 žmonių. |kime pasisekimo.
Lenkijos šimtui mark.
.05
,

•
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Dubline Turima Vilties
Susitaikyti su Anglija

ANGLAI PAĖMĖ NUOMON
PETROGRADO UOSTĄ,

Iliinoise Darbo Padėjimas Einąs Geryn

PINIGU KURSAS.

.

=

DRAUGAS

PirmacBenis,

ftugp.

22, 19Ž1

^ ^ *SBC

tizmo stoką. Nes jeigu reikia Bfffftl!IIIIIIIIIIIIiaillllUUIIIIIIIIIIIIf|illIIIU!
nų dalykų: fondo — stipendi grindo.
joms, nuo kapitalo Universite J o Ekscelencija, neabejoja piliečius versti bausmėmis ir UKTVYIŲ B4TAUKC D I E N * A # n s
n t gerbia ir palaiko mūsų kalėjimais, kad jie gelbėtų
tui,
W;
J a u nuo senai iš Rusijos pa
Žemaičių Vyskupo laiškas tės 700 egz. tos knygos lietu
Pirmojo tikslas paliekant centralinės Organizacijos nu tautą nuo pražūties, tai kurgi Ona kauti<*n Itekjnu nedėldieaiu*.
reina žinių, kad Leninas su kuriame garbingas Ganytojas vių kalboje. J a s galima ir Lie
PRENUMERATOS KA1AA.
pastovų kapitalą iš jo nuošim tarimus, anaiptol nenori ženg bėra tasai patrijotizmas. Įs
savo komunizmu negali atlai atsišaukė į Amerikos lietuvių tuvoje parduoti.
čių šelpti pašalpos reikalingus ti anarchijos keliais, kaip to tatymas, matvti, nukreiptas OIUCAGOJ IR UŽSIENYJE:
kyti užimtą poziciją. Sakoma, katalikų visuomenę kviesda
Metams
$8.00
Kun. A. Milukui paskelbus
prieš tuos, kurie valdo Lenki [studentus; antrojo tikslas pa nori " ž v a i g ž d ė " .
P«we*
Metę
.
.
.
,
;
.
.
.
4.00
atsisako jis nuo savo princi- mas juos prisidėti savo auko Vyskupo laišką savo parapijo
naudoti tą gumą įkūrimui teo Jeigu laiške nurodytas au jf, prieš turtuolius, prieš dva «ltv. VAJ.ST.
l u t U M . . - - * - • . » • » t » c « . 9%.oo
pų, kurių jokiu būdu negali | m i 3 p r į e kūrimo teologijos ir je jau surinkta $40. Graži pra
logijos ir filozofijos katedrų. kų siuntimui antrašas, tai dar rininkus. Iš savo ehiopę išlup
Pusei Metę
a.oo
įvykdinti. Su komunistinėmis filozofijos fakulteto prie Lie- džia. Jeigu kiekvienas klebo
mokausi likalno. LulNuosekliai, J o Ekscelencijos negriojrimas mūsų drausmės. ti paskutinę markę jie įau se 4*8t'renumerata
skaitosi
nuo
užainu&ymo dieno*
teorijomis jis Rusiją pavertė į tuvos universiteto nepraskam nas taip rūpintųsi tuo reika
Žemaičių Vyskupo laiškas kal- Reikia juk pažymėti kur bus nai surado būdų. įejgu dabar ae nuo Naujų Mėty. Norint permai
griuvėsius. Taigi, kad išgelbė bėjo veltui.
lu, gražią Universitetui sumą
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
Įba apie reikalingą pinigų sumą siunčiamos aukos, bet negali reikia tautos reikalų vedėjus, •enas adresas. Pinigai geriausia siųjus savo kailį, Leninas grąži Laikraščiai paskelbė jo atsi butų galima surinkti.
dvarininkus ir valdininkus į- <tl lsperkant krasoje ar exprese "Mo>
įkūrimui
tų
dviejų
fakultetų,
o
ma
daryti
išvadų,
kad
na Rusijos gyventojams kapi šaukimą, gi Chicago dvasiškiOrder" arba Įdedant pinigus 1
Tarp aukotojų matome $100
statymais. versti, kad jie rem aey
ne
apie
stipendijų
fondą.
(Gali
-egistruotą
laišką..
Vyskupas nori nurodyti ko
talistinę tvarką.
ja kartu su laišku paskelbė pi r kun. N. Petkaus, kun. J . Zimtų
tautos
reikalus,
tai
galime
kilti pas mus sumanymas ir kiais keliais jos privaloma
" D R A U G A S " PUBL. CO.
Kai-kas abejoja apie tų ži mųjų aukotojų sąrašą kurie blio $50 ir Tautos Fondo 106
išvadą
daryti,
kad
visas
jų
apie stipendijų fondą Žemai siųsti.
23S4 S. Oakley A ve., Chicago.
nių teisingumą. Bet daugelis pasižadėjo, o kaikurie jau ir skyriaus $50.
skelbiamasai
patrijotizmas
—
čių Vyskupo vardu, tuomet
Tel. Roosevelt 7791
Darome išvadą ir ją vieną daugiaus nieko tik Varšuvinis
f^rendžia, kad bolševikams ti paaukojo viršaus $1,500.
Kiti klebonai pasižada, kaip kita kalba).
tegalime remti, kad visos au prošapanų bliofas. Neišgelbės illllllllllllllltllllllllllisillllllllllllllllllllll
rai nebeliko kitokio išėjimo,
Tą drąsų ir skubų Vakarų kun. J . Šeštokas, kun. A. KoTuotarpu iškeltas Chicagos kos butų pasiųstos Tautos
kaip tik persiskirti su savo su Amerikos kunigijos žingsnį dis, kun. B. Žindžius, beabejo,
Federacijos Apskričio suma Fondan, o iš ten nurodytu Lenkijos nei šis įstatymas. valios, nusimanydami, kad mū
puvusiomis idėjomis. Kuovei- parėmė ir Rytiečiai.
mažiausiai po $100 aukos.
Ponai mokės surasti būdų iš sų paskola tikriausiai galės
nymas steigti stipendijų bur Vyskupo antrašu.
kiaus pasitraukti iš užimtos
Labai malonu konstatuoti,
Pradėtas darbas. Pasekmės
sisukti nuo įstatymų pildymo. privesti Lietuvą prie pageidau
są kun. Pr. Bučio vardu turi
pozicijos ir apdrausti nuosavią kad laikraštis
Žinoma, neimame domėn at Savoji valdžia per daug nes
" Žvaigždė" jau gražios. Visa dar geriaus
kito pobudlžio.
jamo tikslo.
skirų atsitikimų, kuomet pat paus. J i vėl gal pasitikės bu
ateitį.
stipriai imasi agitacijos Uni seksis atvažiavus įgaliotam
Dėlto negalima vieną su ki
I* P .
Šitų sprendime, matyt, ir y- versiteto naudai.
tuo tikslu atstovui kurs ras tu dalyku maišyti. Bėrei kalo sai, sakysime Žvaigždės redak simais pelnais iš užgrobtų že
ra daugiausia tiesos. Nes bol
rūpestingos paramos katalikų tad " Žvaigždė" klaidina vi torius šiandien važiuoja Lie mių.
Rytiečiai subruzdo.
tuvon, tuomet nebūtų draus
ševikams kasgi gali daugiau
visuomenėje.
suomenę neskirdama skirtinų
Turėtume džiaugties, kad
Kaip gauname patirti iš 32 Prie gan apsčios to numerio
mės laužymo, jeigu jis nuvež
rūpėti, jei ne nuosavus likimas.
dalykų.
mūsų tauta stengiasi eiti prie
tų $1,000 Lietuvos Universi
Apleisti jiems buvusių Rusi Žvaigždės mini. ji beveik visus Žvaigždės medžiagos reikia
laisvės kitais keliais. Iš Lįetu- \Vos t i k s a u l e i užtekėjus,
tetui. Kalbame čia apie ma
jos carų puošniuosius rūmus, savo keturis puslapius tam pastebėti kaikurie netikslu
Anarchija.
vos laikraščių taip ir spindi, I I r beulbant balandėliams;
sinį aukų siuntinėjimą, 'kuria
tai nepigus daiktas. Dar bjau tikslui pašvenčia. Galima vien mai.
taip ir tvyksta skaidraus o p - 1 ^ 1 * m e d ž i u ž a l i u la P u >
Galop
U
Žvaigždė"
savo
at
mintimi, beabejo, vadovavosi
riau netekti niekur prieglau džiaugtis ir pritarti tokiam
11158111
timizmo,
rimto
pasišventimo^
^ bubant paukštužė
sakyme
"
N
u
o
Redakcijos"
įD<įl Motinėlės fondo.
pernai metų Federacijos Sei
dos. Nes kokia šalis šiandie šuoliui.
liams.
veda anarchiją į mūsų Vyriau mo dalyviai tokį nutarimą dvasia. Tik vieną syk tulains
gali priimti tokius krauge
Be Chicagos duosnių Uni Norint vykinti sumanytojų
Tu ravėjai žalia, rūtą,
laikraštyje teko patėmyti iš
sią Amerikoje Organizaciją — darydami.
rius, kaip "Leninas, Trotzky ir versiteto rėmėjų matome kun. idėją — likviduoti Amerikoje
Tarp gėlelių jurginėlių:
keltas sumanymas, kad ar ne
Federaciją.
visą eilę jų pasekėjų!
Taigi sutartinai imkimės reikėtų girdi, įstatymais pri
Kaulakio $500 auką, kun. Ju tą fondą ir perkelti jį Lietu
Tarpe rožių ir nasturčių,
Mūsų raudonsnapiai "moks saičio ir kun. A. Miluko 2,000 von, reiktų sužinoti jos narių J i įsako, jeigu ne pataria, su darbo remdami Lietuvos kul
I r įvairių žolynėlių.
aukas tūrinę pažangą, gausiai auko versti visus pir-kti paskolos
linčiai" turėtų pasimokinti iš anglų kalba knygos: "History nuomonę. Teko" girdėti nepa rinktas Universitetui
bonus; bet nerado tas balsas Tu padavus savo ranką,
Rusijos bolševikų darbų.. Jie of the Lithuanian N a t i o n " ir lankių nuomonių. Idėja savai- siųsti per savo klebonus arba dami jos universitetui, savo
parapijose susidariusius Lie- aukas įteikdami per Tautos pritarėjų; priešingai, aštrios Glaudeis prie mano šalies;
turi žinoti, jok staigių socia $100 kun. Miluko tų knygų
Ir su ašaroms akyse,
kritikos susilaukė.
mi graži. Dėlto nieks ginčų ne- j t u v o s Universiteto komitetus.
lių perversmių tautose nega nusiuntimui Lietuvon.
f Fondą.
kelia, bet neverta užsimiršTi Į S u j l k u s p r c s t i a r t u o m i no _
Tiesa, ir Lietuvoje ne labai Tu kalbėjai nuo širdies.
lima daryti. Reikalingos tau .Del pastarosios aukos teleis
Tu sakeisi jog mylėsi,
kad ir Amerikoje nemaža t u - r į m a ignoruoti Tautos Fondą,
sekėsi paskolos bonus parda
tose ar šalyse perversmės į- ta bus mums pasakyti sav
Mane vieną amžinai;
•o rime katalikiškos studentijos,• Ia r t i k ' s a v a ignorancija pasi- P R I E ? /
vinėti. Dalykas naujas, nepri
vyksta evoliucijos keliu. Tam nuomonę.
I r nuvytus žalioms rūtoms,
kuri pirštus kramto, nervingai< r o do.
prastas, žmonės nematė didelės
veikia ne vienos dešimties me
Auka kaipo auka visuomet
Tavo busiu — tu žinai.
et| žiūrėdama Į tuos šaltinius ku-j įj u j y g peniai metų nustatybėdos; matė valdžią pusėtinai
tų.
A
Š
branginama, bet jos nauda gal rie galėtų juos sušelpti. Dau- tos Federacijos Seimo drausišsiverdančią. Sodiečiai a u k o - |
tikėjau tavo žodžiams,
.
Bolševikai gal kiek laiko nedidžiausia. Butų nepalygi- geliui neaišku, ką Valdyba sva
m e s katalikų visuomenės auMūsų ofici jozas *' Lietuva'' mis savo kareivėliams daugiau Laukiau laimingos dienos;
dar ir pasidžiaugs lengvu ir namai naudingiaus už 2,0001 joja atsitūpusi ant negyvo ka- \ k
siunčiamos per Tautos
Kad nuvystų žalia rūtą,
0tJ
gražiu gyvenimu Maskvoje, egz. tos knygos bent $500- pitalo ir nesirūpindama gyva, Į fondą. Jeigu dar mes nenorime nesenai paskelbė indomią ži suvežė ir susiuntė,, negu pas
Laukiau ankstyvos šalnos.
nią, paimtą iš lenkų oficijalių kolos butų reikėję sumokėti.
Petrograde ir kituose miestuo
.
-i • - • 11
^ 1 .Ir praslinko daugel metų,
gauti, nes tų knygų, nebent [skurstančia moksleiviją! Butų eiti anarchijos keliais, reiktų
Ar
Mes,
Amenk.eem,, l o ? * , : ^ / ^
. ^
šaltini g, kad lenkų seimus
se. Tečiau tas džiaugsmas bu^ šimtą daugiausiai, nebus gali
gera laikraščiuos išgirsti apie prisilaikyti visiems saistomos
išleidus įstatymą pagal kurio eiu gyvendami, daugelis auko-1
trumpas. Rusijos griuvėsiuose
ma parduoti Lietuvoje, kur re jos pašalpos darbą.
Ir darželis išardytas,
drausmes.
visi piliečiai turi pirkti lenką ti nelabai išgalintieji, likusius
patys galą gaus.
Sakytume jeigu yra Motinė
tas žmogus supranta anglų
Nebžaliuoja jau rūtelės.
Katalikų laikraščiui varinė paskolos lakštus; toji prieder savo centus nebijokime bent
kalbą. J a s reikėtų Amerikoje les fonde nemažai pinigų, ga ti savo atskiras nuomones ap
O tu manęs neatmeni,
mė užded' ma ant piliečių dve paskolinti savo valdžiai. Kurie
*
išparduoti, o pinigus skirti U lima butų dalį skirti stipdendi- si lenkiant su visuomenės nu
I
r
nenori
nei
sutikt;
jopai, ant jų turto, ir u\' įų skolino praeitais metais, pirk
niversitetui, arba aukojusiems | Jonis prie Lietuvos universite- sistatymu, butą netikslu ir
ineigų. Ji ,ogis ant pildei'., dami Lietuvos Laisvės Pasko Ar-gi kitą pamylėjai!
Suv. Valstijos smarkiai ima bent $3 ar $5 duoti dovanų to, bet nereikėtų užsimiršti ir negražu.
dvejopai, «mt jų titrto, v aut los Bonus, tie jau gauna nuo Su juo nori pasilikt!
varžyti svetimšalių įvažiavi vieną knygą. Šiaip, iš kalno savos moksleivijos.
Kur-ki dingo toji meilė!
Gi
išrodinėjimas,
kad jų ineigų. Ji regis siekia nuo šimtį.
mą. Nes jau jaučiasi, kad ir nebesant pranašu, galima spėti
Kur išnyko mųs sapnai
"Žvaigždės" peršama inova 20% iki 60%.
Iš Amerikos pavyzdžio mes
Del kun. prof. Pr. Bučio
kad jos supelės kur nors pas
be jų galima apsieiti.
Kam išblyško tavo veidas!
cija yra vyskupo Karevičiau*
Lenkai ligšiol gyrėsi visiems žinome, kokia yra svarba ge
fondo.
Tuotarpu Australijos val togėje ir tik pelės jomis pasi
mintis ir teikimas kitiems ne savo dideliu, karštu patriotiz ros ir greitos valdžiai paskolos. Ko-gi liūdi amžinai!
Jūrių Dievaitis.
džia nesenai paskelbė, kad naudos.
"Žvaigždė", kiek galima nu samos kompetencijos prisi mu. Šitas įstatymas mums Tad skolinkime visi kas gali
Kaskita su p. J. Pranaičiu- simanyti neskiria.dviejų skirti- dengiant Vyskupu, yra be pa- parodo, kaip tik tojo patrio- me, skolinkime iš savo huosos
Australija yra labai reikalin
GARSINKITUS "DRAUGE. 1
ga svetimų žmonių. Sako, ji
—.... v*
šįmet reikalaujanti mažiausia
. ,
| gas apystovas kurios jam suteiks tų įrodymų. J i s nepramatė pro juos neįšoktų.
šimto tūkstančių svetimšaliu,
naujos dramos kurios buvo liudininkas ir savo gyvybei pa
Jos didžiausias priešas, neabejotinai, buvo sąžinės grau
kurie norėtų visuomet ten ap
vojaus. Jis taipat negalėjo išsiaiškinti delko Petriukas šį kartą žimas. Tai buvo baisus švilpynės garso atsiminimas, kurio
sigyventi. Toksai pat skaičius
žmogžudys paklausė nukaudamas Vingį. Nes, nors ir žemiausių
1 taip ilgai nepavadino pas savo poną.
IŠ FRANCU KALBOS. SULIETUVINO
jai bus reikalingas kasmet.
i
.
.
.
> .
pageidimų vergė ; pirmu kart priėjo prie piktadarybės, liedama
NEMUNAS
Australijos valdžia ateiviams
Gi tikrumoje, to neišaiškinamo pasivėlavimo kaltininkė
kraują savo konkurento.
duoda visokių galimų paleng
buvo Ralienė. J i nepaisant visų Petriuko pastangų nesitraukė
(Tęsinys).
Nėra ramybės, nėra pasiįsio. Nuo tos nakties kuomet ji
vinimų.
Ateiviams
ūkinin
nuo savo vyro lovos. J i dieną ir naktį prie jo sėdėjo.
Draugo
Romanas.
kams skiria žemės ir duoda
J i visiškai apleido tuos kambarius kuriuose ji seniau gy sušvilpė, tarsi sakydama Juodsnukiui:
KLEBONIJOJE.
pradžią gyvenimui.
veno. J i tebuvo prie ligonio, o kartais pereidavo į gretimą savo * — Kauk Vingį \
Nėra apetito, nėra miego nuo to laiko kuomet kaltinimo
Australija , savo plotu yra
Šiomis dienomis senio liga vistik rodė tikrą mirties pavo vyro dirbamąjį kambarį. Gan didelis kambarys, talpinąs ne
lygi Suv. Valstijoms. Ir tokia jų. Petriukas džiaugėsi pamatęs kunigą Klevą. Tarsi Dievo mažą biblioteką ir tiesioginiai susisiekiąs su miegamuoju spėliojimus primetė Jurgiui. Nes prie sąžinės graužimo dė
me dideliame plote turi vos su
kambariu, kuriame gulėjo ligonis. Tuodu kambariu skyrė už lei nužudyto Vingio, prisidėjo nauja kančia kuri lėmė bausmę
Apvaizda jį siuntė pas Ralius.
/
-,
virs penkis milionus gyven
danga; norint buvo galima vieną kambarį padaryti; užteko nekaltam žmogui.
— Sužinok, Petriuk, ar tavasai ponas norės mane matyti,
tojų. Taigi reikia įsivaizdinti,
Be sąžinės neramybės ją kankino baimė. Tai nebuvo ne
tik praskleisti uždangą. Vienok tuodu kambarių buvo atskiru
tarė
kunigas,
kurs
turėjo
vieną
norą:
vietoje
nusviesti
slepiamą
kiek dar daug ten reikalinga
tuo žvilgsniu, kad nebuvo reikalo įeiti į dirbamąjį kambarį, aiški, nepagaunama baimė kurią jaučia piktadaris. Tai buvo
tiesą.
žmonių, kad šalis galėtų but
nes n pažais privačiais laipteliais iš miegamojo kambario ga ryški baimė, turinti apčiuopiamą pavojų. J i žinojo kad jos
—
Ar
norės!
sušuko
tarnas.
Nėra
mažiausios
abejonės.
Jis
normaliai" apgyventa. Tenai
projekto vykintojas gyvena netoli. Tarnas Jonas ją informavo.
lima buvo nusileisti į parterio saloną.
tamistą
gerbia
ir
myli.
vietos yra milionams žmonių.
Tais laipteliais iš salono Petriukas jau du kartu buvo J i klausinėjo koki gandai vaikščioja apielinkėje. Vieši gandai
Australijos politikai ir pa 0 Susitarė kad kunigas ateis pas Ralį, kuomet Petriukas su
slapta atvedęs kunigą Klevą. Bet ką dabar padarius kuomet dvejopo pobūdžio turėjo. Vieni įtarinėjo Vingio žmogžudys
triotai turi svarbių priežasčių ras atatinkamą valandą ir davęs ženklą, niekam iš namiškių,
tėje Jurgį Ralį, kiti spėjo ant kito asmens kurį nuo kelių dienų
šauktis svetimšalių ateivių ir ypatingai Ralienei, nematant. Gi tuotarpu kunigas lauks pas Ralienė apsigyveno artimame kambaryje kuris tesiskyrė už matė besibastant apielinkėje. Jis turėjęs išsigimusio Eydo
danga ir įėjus į viena buvo girdima antrame
duoti jiems reikalingų paleng Brazius.
išvaizdą.
Dirbamam
kaiubary
Ralienė
įsitaisė
valgomąjį
kambarį.
vinimų.
Sutarto ženklo ilgai laukė. Nei tą pačią dieną, nei ant ryto
Sulyg Jono aptarimo Ralienė gerai žinojo, kad tas yra jos
Ten pat ji miegojo, ar bent stengėsi užmigti.
Australija yra netoli nuo A- jaus Petriukas nieko nepranešė.
Petriukas klausinėjo kodėl. Jis gerai pažino išdidusią, gob pagelbininkas—Juodsnukis. Jį drebėjo iš baimės. Reiškia tas
zijos plotų, kur šiandie gyve
Kunigas Klevas susirūpino. Pirmą kartą taip ilgai laukia.
na perdaug žmonių. I r todėl Niekuomet negalėjo įtarinėti Petriuko kad šis jį prigautų. Kas šią moterį ir į jos prisirišimą prie vyro įtariamai žiurėjo. Ko niekšas piktadarybes ir pavojaus nepaiso, jis nori Ralienę pa
jai grūmoja žinomas geltona gi pasidarė! Netik jam rūpėjo Petriuko ženklas, bet ir para ji dabar tikėjosi, ar ko tai bijosi? Nes, ir nesant psichologu. matyti, atskaitas už patarnavimą užbaigti. Labai teisingai ji
Petriukas pastebėjo kad jinai daug nuolankesnė, labiaus bai virpėjo pamąstydama apie galimą Juodsnukio apsilankymą.
sis aziatų pavojus. Ypač japo
pijos reikalai.
minga. Sakytumei kad kas nors jai grasintų. Per dienas jos O kas bus tuomet? J i nusimanė. Žmogžudys pareikalaus atly
nai senai turi atkreipę akį į
Bet kaip be nieko pasitraukus nuo savo kelionės tikslo? Jis klaikus žvilgsnis slidinėja po visus kambario kampus, sužiūri ginimo, o jeigu ji pasipriešintų, jis gali ją išduoti.
Australiją ir mėgina jon emi
dar tikėjosi busiąs reikalingas jo gal paskutinei gyvenimo va durų užraktus. Įstabu, ji net reikalavo kad dieną ir naktį tų
gruoti.
Sunkus \i skaudus vaizdai ją lankė. Su jais žuvo visas jos
Taigi Australija
visomis landai, o vėl tik čia jis galės patirti apie kruvinos dramos dviejų kambarių durys butų užrakinėtos. Viso atsargumo ne gobšumas, pųikubė, svajonės. J i akies negalėjo sumerkti kad
priemonėmis ginasi ir šaukiasi posmus. Nes juo daugiaus kunigas galvojo, juo labiaus tikėjosi paisant mažiausias bildesys ją erzino. Lai kas koridoriuje nusi baidžius nuo slegiamų paveikslų.
baltų žmonių ateivijos. Nes čia surasti tikrų išrodymų Jurgio nekaltybei, manydamas žengs, rakandas subraškės, ligonis giliaus atsidus, ją baimė
— Jis neišdrįs čia ateiti, stengėsi save suraminti.
kuomet šalį tirščiau apgyventų surasti tikrąjį kaltininką.
ima'; ji dreba ir jos veidas išgąsties bruožais kreivinamas.
J i užsidarė j tuodu kambariu manydama kad čion jos ne
baltieji žmonės, tuomet išnyk
BAUSMŽ.
Kuomet namiškis pasibelsdavo į duris, ji baimingai klausinėja: ieškos. Taigi norėdama išvepgti savo bendradarbio, prisįglautų geltonasis pavojus.
j dė prie sirguliuojančio vyro, dien^, įr naktį pas jį lankydaKunigas Klevas neapsiriko. Tąi Balių namuose jis patirs " K a s .ten"? Ir durų neatidaro pakol negauna atsakymo.
Australijos ateitis gali but
Parkas i r tas rodos ją gązdina. J i kiekvieną rytą nedrą- mosi, kuriam tarnavo ištikimas tarnas Petriukas.
labai graži, jei pavyks išveng tikruosius žmogžudystės kaltininkus, nuosekliai Jurgio nekaltybę. Bet jis niekuomet nesvajojo apie nepaprastas ir tragin-'siai praskleidžia langų uždangalus, tarsi bijosi kad priešas
(Daugiaus bus)
ti geltonojo pavojaus.
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;DR. A. K. RUTKAUSKAS!
Gydytoju ir Chirurgai

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

4442 80. Weste*a Ave.

Telefonas Lafayette 4146
V a l a n d o s : » - l l rytais 1-1 D«į
tpietų Ir 7-8 vakarai*. Nedėldl*-']

jolais tiktai po pietų 1 Iki f-

1

-«

L. L. PASKOLOS STOTIES nės griežtai atsakė jiem, kad
jų tam -'blusiniam rojui" neSUSIRINKIMAS. PA
RAGINIMAS.

duofią. p į n i g ų . R e i k ė t ų tikrai

* * * * * *
m
suma t a p surinktą, Teatrą
pradės statyti. Dar reikiant ši
suma galės būti mažinama, ar
didinama.
Dabartinis komitetas yra su
darytas i | penkių narių. Komi
teto pirmininku yra gydytojas
Mikulskis, o nariais MileviČius,
Tomau, €fedminas, ir rodos
Milkevičius. Garb£s pirminin
ku yra rašytojas Vydūnas, ku
ris būdamas Telšiuose tam la
bai pritarė ir žadėjo darbuotis.
Politines pažiūros čia žinoma
nėra ir negali būti, tačiau pri
minsiu, kad šiame komitete yra
ir socialistų (Tornau, Gedmi
nas) ir krikšč. dem. (Milevi
Čius) ir socializmui net nepri
tariąs Vydūnas.- Kanklių gi
draugija yra, kaipo toki, bepartyvė Joje nariais yra ir krik
ščionys ir socialistai. Jų choras
(o tas Telšiuose yra žymug)
gieda ir bažnyčioje šventadie
niais. Žydai, rodos, čia visai
neprisideda.
i

•

i

šluota. Į>ajmti tiems Lenino ir
St. Um\$, Mo. — Rugpj. 13 Trockio bernams. Lai Jf$ keVALENTINE: D R E S M A K I V O
d. įvyko L. L. P. stoties susi lįauja sveiki į savo tą rojų.
COLLEGES
rinkimas. Visi stoties nariai Čia žmonės daug juoko turi
Į«2t>5 B. Halsted, 3407 W.
1850 N. Well3 St.
sutiko darbuotis antrame Liet. įš bambizo ir jo bambizįny1ST Mokyklos J augt. Valstijose.
Moko Siuvimo. Patternų KtrpiLaisvės paskolos bonų parda čios arba mulkinyčios. Mūsų
[mo, Designing bizniui Ir namam*
vinėjime. Po to rinkta nauja* "nezaliezninkai" ant tiek nusį
^Vietos duodamos dykai, Diplomai.
[Mokslas lengvais atmokėjlmaia
iždininkas, vieton važiuojan bankrutijo, kad ant juoko pa*
•Klesoa dienomis ir vakarais. Pa| reikalauk i t knygelės,
Pipiras.
čio Lietuvon K. Vuosaičio. Iš liko.
TeL Seeley 1«41
rinko gerb. kleboną, kun. Vit
SARA PATEK, pirmininke.
kų.
Tad pranešama lietuviams,
a
TeL Yards 6666 Blvd. 8448 kad antra paskola yra parda (Nuo mūsų koresp. iš Lietuvos)
vinėjama, ir kiekvienas lietu
Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Cbtrurga* Ir
vis, mylintis savo Tėvynę Lie žemaičių Teatro Statymui Tel
tuvą, turės progos prisidėti
šiuose aukų rinkliava.
UOS «. Halsted St. Cklcago.
Valandos: l t — 1 1 ii ryto 1—t ir prie jos išliuosavimo. Nusipir
C—t vakar* Ned. l t — 1 1 U ryto.
Kreipeis į amerikiečius.
kęs boną padarys naudos sau
I -»-.
—*t ir Tėvvnei Lietuvai. Tad tikiTeko girdėti ir net matyti
mės. kad visi kurie išsigali renkant aukų Žemaičių Teatro
ii
pirks bonus, o labiausia tie ku- Statymui Telšiuose. Beto vieTeatras Žemaičiuose dar
rie dar nėra pirkę. Ir tikimės, nas iš tų darbuotojų man panegimęs.
LUCTl'VDJ
kad
neliks
nei
vieno
lietuvio
sakė,
kad
jie
pravesią
gana
G Y D Y T O J A S I R OBTRURGA*
Oflaao tr Oyventmo vieta
be Liet. Laisvės bono.
plačią rinkliavą Amerikos lie Dėlei naudos šio Teatro ne
8251 s o o t h Halsted Street
Bonus galima gauti pirkti tuvių tarpe ir jau nusiuntę galima yra abejoti. Iš pirmo
Aat rtrfauu UnlTenal St«t« Baak
Valandos nuo l t iki 11 ryte: nuo
pas vietinį iždininką, kun. M. tam tikslui pagamintus plaka svarstant šį klausimą, buvo
1 iki 4 po pieta: nuo 7 iki • rak.
Nedėliomis nuo l t iki s.
Vitkų 2123 Park Ave.; taipgi tus, bei kvitus. Dėlto kiek apie nuomonių, kad reikia statyti
Telatoasa Ti
pas stoties raštininką, J. Kan tai ir pasistengsiu plačiau, ką geriau namus Telšių vidurinei
tautą, ir pirmininką J. Sfma- Žinau apie tai pasakyti.
mokyklai (Ištiesų Telšių gim
> » • ! • ! • • • • » • • • • • • • • ! • • • • » • »i» P
navičia.
nazija yra labai kebliame pa
Neturi patogios salės.
Reikia priminti kad kurie
dėjime su namais, nes turi $ampirmiau pirko bonus, dabar Dar vokiečių laikais Telšiuo dyties labai nepatogius namus,
Praktikuoja 30 metai.
džiaugiasi, nes jau gauna sau se įsisteigė, scenos ir dailės net sveikatai kenksmingus, o
Ofisas 1140 80, Morgan Si.
Kerte SS-ro St.,
Ckicago. DL
gerus nuošimčius, bet liko mėgėjų dr-ja "Kanklės,*' ku beto dar griūvančius, irstan
SPECIJALI8TA8
daug tokių gerai pasiturinčių rios užduotis duoti kiek geres- čius., frieš karą, šiuos namimse
Moterlikų. Vyriškų, taipgi efcrenlškų Ilgu,
biznierių, kurie atsisakė savo mų scenos kurinių .Tejsiu^enrc- buY.ęAin|inie^iaį i i į g y ^ &?%
OFISO VALANDOS: Kuo l t ryto
s ti% Tačiau matyįami, ia3Tmp
iki I po pietį), e u o • iki I valan
Tėvynei pagelbėti. Tad gerjbia.to
if;aptfjakV&y^<#»
dą vakare.
mieji, nepasilikite kitų užpa Taip jiem besidarbuojant (jie kyklom labai daug padeda val
Nedėliomis n e o t iki l po ptet
kalyj! (ialėdami Tėvynei pa jau suruošė į kelias dešimtis džia, o teatrui, ypač provinci
Telefonas Y arės M l
—s dėti, o nepadėsite, tai liksite
vakarų su puikiais vaidini joje/, nesirūpina ir kad žemai
Zeligowskio padėjėjais! Kas mais) daug nepatogumų buvo čiuose teatrįs visai dar netik
ne irz Lietuvą, tas prieš Lie scenos ir bendrai Teatro rei nepaaugęs, bet ir negimęs, artuvą. Kas nestato, griauna!... kale. Esanti "Džugo" kino tik vos gimęs, tad reikalo yra.
Tad lietuviai, visi bukite tėvy salė tani neatitinka, nes skirta IO teatru juk galima liaudį ir
reraeie aeavo ofisg po nnm
nainiais. Pirkite Liet. Lasvės kinematografui, o JQS savinin gi žymiai apšviesti, jeLjis bus
{4729 So. Ashland Aveaue|
Bonus.
kas nesirūpina jos geresniu doras ir gerai "sutvarkytas.
SpecUalistas
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGI: j
Pirkęs L. Boną. sutvarkymu, kaip scenos, taip
Pradžia padaryta.
JValandosnuo 10 Iki 11 taryto: nnr.m
ir
salės.
Jei
ką
čia
"Kanklės*'
• 2 iki S po pietų; nuo 7 lkl f : l t S
LAIDOTUVES. PIKNIKAS. patiekė, tad vis būdavo kitų
Svak&ie Nedėliomis 14 kll 1
Gal sunkios užduoties ėmėsi
Telefonas Drexel 28M
PASKOLA. ĮVAIRUMAI. samdytojų salės naikinama. Telšiečiai, tečiau mano tį įvy
kinti. Tiesa iki šiai dienaį dar
Užmušė studentą. Laidotuvės. Statys teatro namus. Sudarė maža kas teveikta, o tik reng
komitetą.
DR. M. STAPULIONIS
tasi aukų rinkliavai, statyti
Westville, UI — Rugpj. 14
NAPRAPATH
Tad
užsibrėiė
"Kanklių''
| G Y D A U B E G Y D U O L I Ų I R B E d. automobilius
užmušė pp.
pienai, kaip ta rinkliava turės
OPERACIJŲ
dr-ja
pastatyti
Telšių
mieste
Karpavičių šešiolikos metų
eiti, o turima jau į 10.000 auk
Ofisų V a l a n d o s :
teatro
namus.
Apie
vasarį
—
3347 Emerald Ąveuue
sinų. Tikimasi į porą metų sa
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare sūnų. Jis važiavo dviračiu. Au
kovo
mėnesį
šių
metų
sudary
Telefonas Boulevard 9397
vo užbrėžto tikslo pasiekti.
tomobilius apdaužė ir jį nuve731 \V. 18-th Gatvė
ta
tam
tikras
Teatro
Statymui
žus ligonbutin mirė.
Nuo 2 lkl 8 vaKare.
Vienas iš amerikiečių esąs
Jis šį metą rengėsi pradė komitetas. Šis tuoj ėmėsi tvar pasakęs, kad Amerikoje tarpe
kyti įstatus ir rinkliavą. Vie
ti lankyti Šv. Bedo kolegiją ir
ta Teatrui dar iki šio laiko lietuvių dar tokios tvarkingos
svajojo tautai daug nuveikti,
tikrai nenustatyta, tečiau ma rinkliavos nebuvę, kaip kad, ši
bet
netikėta
mirtis
jį
nelaiku
J. P. WAITCHES
noma statytį netoli ežero, ka yra.
pakirto, svajonėms galas, tau
Lawyer
me čia pat galima bus įtaisyti Tiesa, darbas čia bus sunkus
LIETUVIS ADVOKATAS
tai
nuostolis.
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
ir sodą.
ir atsakomingas, tačiau ir vai
Tel. Dearborn «096
RugPJ- 17 d. buvo jo laiduosius neblogas. Turėti gerą tea
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave.
tuvės. Jos buvo iškilmingos. Tš Aukos. Kvitos. Antspaudą.
Tel. Yards 1053
y
trą Žemaitijos centre ir juomi
«-•s namų jį lydėjo priaugamųjų
Šiandien jau turime paruoš šviesti visuomenei, bei inteli
Vyčių kuopa, Aniolų Sargų
dr-ja, kun. L. S. Brigmanas, tus kvitas, plakatus bei aukų gentijai yra daug reikšmės.Ne
Telefonas Armltage 9770
vienuolis Gedvilas ir varg. A. knyga. Aukotojai tampa užra priklausomoj Lietuvoj turi pa
MARYAN S. R0ZYCK1
MUZYKOS DIREKTORIUS
Stanšauskas.
Po pamaldų šomi aukų knygoje, kurį yra kilti kaip mokykla, pramone,
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
bažnyčioj jį nulydėjo į 6v. Pe parsiųsta iš Berlyno ir rods ūkis, taip mokslas, o jų tarpe
Kompozicijos
M I I H. Westeru Ave,
P. S.
kainavo 500 auksinų. Šioje ir menas.
tro ir Povilo par. kapines.
ChJcago, L1L
knygoje pirmesnėse vietose už
".
i-x'*Liūdi jo netik tėvučiai ir
rašomi tie asmenys, kurie dau
BRIGHTON PARK.
giminės, bet ir visas jaunimas.
Parsiduoda
puikus mūrinis namas
giau aukoja. Pirmiausią vie ant 2 pagyvenimų
ir beismentas
TelefMM Pollmaa 854
Darbininkų piknikas.
ta turi garbės nariai t. y. tie ąugštas (attic) furnace šildomas,
Dr. P. P. WUS
elektra gazas maudykle ir basemente
kurie
aukavo
bent
1,000
auksi
skalbikles, netoli nuo Lietuvių baž„
Lietuvis Dentistaa
Liet. Darbininkų Są-gos vie
nų. Kiekvienam asmeniui, ku nyčios ir karų.
10801 So. Mfcnigan Avenue
tinė kuopa surengė pikniką
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašų:
ris
renka
aukų,
duodamas
tam
4324 S. Oampbell Ave.
VALANDOS* S ryte lkl f
rugpj.
14
d.
Oras
buvo
šaltas.
Telefonas
Lafayette 83«
^Tel. PuUmJui 141 ir S1M.
tikras įgalįavimas (plakatas)
Žmonių mažai teatsilankė. Dai*
kuris labai puikiai valstybės
-— —
nebūtų taip bloga buvę jei vie
Paieškau partnerio į bucerne ir
spaustuvėj atspauzdintas. Šia grocerne, ant žiemos norių daryti
|IIUIllllMUIUilllllllllllllHIIIIIIUIIIIUII!l=
gl'aone Seeley 7419
s nas iš seimininkų nebūtų taip
me įgaliavime visi aukotojai dideli biznį, storas didelis gražus
I DR. I. M. FEINBERG | prisigėręs ir jaunimą išnieki jjpįrašo ir čįs įpjįayįroas grą ir bižniavoj apielinkėj Geistina kad
atsirastu teisingas žmogus turintis
gGydo specljallai visokias vyrų Irs nęs. Tas apgailėtina.
$1,800.00 pinigu atmokėfr pu
moterų lytiškas ligas
žinamas atgal Statymo Fondo apie
se
biznio,
kad ir nemokanti ilmo^
=1401 Me4fffrn Str., kampas Wes =
kinsių
biznio.
Atsišaukite f
L.
L.
Paskola.
komitetui.
Už
kiekvieną
auką
tėra Ave., Ohicago
"DRAUGO"
ADMINISTRACIJA
S Valandos: 2—4 po ptet 7—• v e k S
išduodama
kvitas
su
antspau
2334 S. Oakley Ave,
Chicago.
= IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII
Čia yra dvi L. L. Pijskolos
dą "Žemaičių Teatro Staty J. O. E .
stotys. Katalikų stotis ren
^»
im m m m • • • > • > • » • • • • < e » «
mo Telšiuose Fondo Komite
—. sn
. . . « «. ^«
giasi
darban.
Liberalą-tautiPaieškau
savo
švogtrio
Mateušo
TeL Randolph 2898
tas." Antspaudas pagaminta Martinkaus. Paeina iš Klibaltų so^
nin
stotis
jau
pelėti
pradėjo.
A A. SLAKIS
gana puikus, gid uetaip puikus džiaus, Pašylės parapjjos, Raseinių
ADVOKATAS
apskričio, Kauno Red. 16 metų kaip
kaip reikšmingas-keistas. Vi apleido LįeJtuv* 10 metų atgal gy
Įvairumai.
Ofisas vldumlestyj
ASSOCIATIOV fcLDG.
Chicagoj, P o to girdėjau fcad
dury yra maskės paveikslas. veno
19 So. La Salle Si.
gyveno
Kevranee, III. Prašau atsi
Mūsų cieilikai ir bolševikai
Valandos: 9 ryta ikj B po piety
šaukti iei gyvas. J e | kitas man
PanedėllaJs Jkl 1 vakare
vaikščioja po namus ir renka Įstatai rodo, kad šio teatro praneš apie ii gaus 5 dolerius do
Nedėliomis ofisas uždarytas
Maao antrašas :
pinigų dei Rusijos, Trockio ir statymui reikalinga būsią apie vanų. Feliksas
Laurinavičius.
Chicago, Z1L
PLATINKITE ''DRAUGĄ." Lenino rojaus, Kaikuritf žmo- 250 tūkstančių auksinų. Kai Ši 4442 S. Wood St.
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$2.000,000.00
SMARKIAUSI
LIET. INDUSTRIJOS BENDROVĖ
\

Lithuanian Industrial Corporation
.
y,

DR. S. NAIKELIS

DR, G. M. GLASER

r-..

NAUJIENA!
iTUVIAMS

PENNSYLVANIA'O* APIEUNKES IR VISIEMS
•

GERBIAMIEJI:—
Ar Tamstos girdėjote, kad Wilkes-Barre, Pa. susiorganizavo nauja didžiulė Bendrovė,
kuri užims pirmą vietą lietuvių istoriniame gyvenime; savo pagrindiniu kapitalu, $2,000,000.00, kurios viena akcija kainuoja $10.00, ir galima pirkti net iki vieno tūkstančio (1,000) ak
cijų, vienai ypatai.
Ar Tanistps girdėjote tą naujiena, kad Tamstos galite įvesdinti savo taupomus centus į
mūsų Bendrovės šėrus, Tamstos gausite daug didesnius dividendus už Tamstų įdėtus pi
nigus, negu į u r kitur laikytumėte padėję. Taip-gį Tamstų pinigai dirbs, Tamstų pačių nau
dai ir garbei, ir taip-gi bu£ gaubė m s a l ntusų Tautai, kad *ne£ patys valdysime Lietuvos
Industriją (išdirbysta)..
Įįfc ,
Ar Tamstos žinote, fel, $&d J&isų to6lmi|,kulrr^lięji^ toaų^ą* u i muisjį brangios Tėvynes
Lietuvos Laisvę, kad jie su pasiilgimu lanba mus, ffM mes aAtarytmne^ugriautą industri
ją Lietuvoje, ir kad suteiktume Lietuvos gynėjams, sugrįžusiems iš karės lauko, darbą ir
uždarbį tokį, kokio bųįįnai reikalaujama šalies piliečiams, kad galėtų tinkamai uždirbti
savo šeimynoms užtektiną pragyvenimą, ir ištesėtų duoti jiems mokslą. Taip-gi kad nerei
kėtų jiems važiuoti iš Lietuvos į kitas Šalis darbo sau ieškoti, Q galėtų .Lietuvoje jį surasti;
tuo kart mus Tėvynės gynėjai džiaugsis ir linksminsis minėdami savo brolius-seselės, kad
mes rupmamės iškovoti ekonomišką laisvę savo Tėvyneį7įfietųvai.
, Tamsta įvesdindamas savo kapitalą į šios Bendrovės šėrus, nerizikuoji nieko. Nes šita
Bendrovė yra viena iš didžiausių ir vedama žmonių teisingų ir nusimanančių labai gerai
apie biznį. Taip-gi Tamstai prireikus pinigų, nereikės ieškoti, kad kam savo šėrus galėtum
parduoti, bet l#ietuvįų Išdirbystės Bendrovė pati su mielu noru iš Tamstos juos atpirks.
Todėl ir kreipiame Tamstos domę, kad įvesdintumėte visą savo kapitalą be jokios bai
mės. Pirkdami šėrus mūsų Bendrovės, pareikalaukite mūsų agento, kad jis Tamstoms paro
dytų savo įgaliojimą, už ką jis netik nepyks, bet pasidžiauks, kad Tamsta apsisaugojate sa
ve nuo apgaulingų agentėlių ir perkate užtikrintoje, teisiu g©je Bendrovėje šėrus, iš ko Ta
msta džiaugsies ir linksmas busite, kad savo taupomais centais pastatėte Lietuvoje dirbtu
ves ir padarėte save ir visą mūsų Tautą laimingais.
Jau pats vardas šios Bendrovės parodo, kad J i priklauso, ne vienam iš mu's katram,
ne dešimčiai, ne ne sįmtui, bet visiems lygia dalimi. Jos uždirbtas pelnas eis visiems Jos da
lininkams lygiai, pagal įvesdintos Tamstos sumos pinigų. Taip-gi už atliktus šios Bendroj
vės garbingus darbus, kas duos Lietuvos piliečiams darbo ir gerą uždarbį ir mums už įves-]
dintą kapitalą, išmokės didelius dividendus, ir pakėlimą visos mūsų Tautos gerbūvio, pri
klauso lygi garbė ir Tamstai, kuomet Tamsta prisidėsį pakėlimo mūsų Tautos iš skurdo iri
nelaimių. O ir įuomi pačiu pagerinsi savo būvį, padidindamas savo kapitalą, kurį taip sun*
kiai surinkai.
Gi tą viską atsieksime, ir labai greitai, įvesdami savo taupomus centus į Lietuvų Išdir-j
bystės Bendrovės šėrus.
»
Ar Tamsta girdėjai ią naujieną, kad šita Bendrovėj įsteigė savo spaustuvę; pagal nau
jausios mados, ir atlieka geriausia visus spaudos darbus; pradedant nuo paprastų kortelii
tikietų ir baigiant didžiausia ir puošnausia knyga. Darbus atlekame greitai, gerai ir:
miausia kaina.
Priimame užsakymus per laįškus, arba ypatiškai kreipkities į mūsų raštinę.
Organizuojame čia Lietuvišką Laikraštį, kurį manome pradėti išleidinėti du kartu į sa
vaitę, o vėliau perkeisime į dienraštį; nes šioje ąpielinkėje yra būtinai reikalingas rimtas i
doras laikraštis.
Daug jau kapitalo yra suorganizuoja, bet kur-kas dardaugiau reikalinga. Todėl kvie
čiame visus stoti į darbą kas kaip galime: pinigiškai, ar žodžiu pasidarbuodami, o pra^
dėtas darbas greitai įvyks.
Manymas, kad lietuviai negalį dirbtuvių į steigti prekybą vesti su plačiu pasauliu, yra vi
sai be pamato. Lietuviai gali patys statyti dirbtuves, ir jas vesti, gali išdirbinėti visokius iš
dirbimus, nes lietuvių amatninkų yra gerų ir užtektinai. Taip-gį gali vesti prekybą su
čiu pasauliu ir dar pasekmingiau už kitas tautas. Tik visi kaip vienas, be atsikalbinėjime
stokime prie darbo ir kelkime Lietuvos išdirbystę augštyn.
Norėdami važiuoti Lįętuvon? arba atsiimti ką iš Lietuvos; taip-gi visokiais reikalais
savo giminėmis Lietuvoje; ypatingai atsiėmime savo giminių iš Lietuvos, arba važiavimi
Lietuvon, gausite teisingiausius nurodymus, už,ką Tamstai nereikės mokėti nė cento. Mes šij
tuose dalykuose esame gana daug prityrę ir išsilavinę; pasipažįstame su visomis kompani]
jomis ir žinome visus laivus plaukiojančius Lietuvon, ir ant katrų yra geriausia važiuoti
Be to, visokiais reikalais; pirkime ir pardavime namų, duodame nuoširdų patarnavimi
ir padarome teisingai visus raštus. Žodžiu sakant, esame pasirįžę visokiais budais Tam*
toms patarnauti, kad nebųtumėte bereikalingai jšriaudpjami.
Norėdami sužinoti daugiaų^ap^'&a Bendrovę, ar kitokiais reikalais, ypatiškai arba lai|
Jku, klausdami informacijų, kreįpkitės į mūsų Bendrovę.

55 W. Markei St., Wilkes Barre, Pa
Su tikra pagarba,
LIETUVIU INDUSTRIJOS BENDROV
Pirm. Povilas P. Petrauskas!

Pįrmadienia, Bugp. 22, 1921
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VALDOVO

MOKSLEIVIU 10 METU JUBILEJINIS SEIMAS '
I SEIMAS ĮVYKS RUGPJŪČIO 23, 24, ir 25 D. CHICAGO, ILL. SEIMAS PRASIDĖS ŠV MI1 ŠIOMS 9 VALRYTO, DIEVO APVEIZDOS BAŽNYČIOJ, 18-TOS IR UNION GAT. TUOJAUS
I PO PAMALDŲ PRASIDĖS SEIMO SESIJOS TOS PAČIOS PAR. SVETAINĖJE.

POSEIMINIAI VAKARAI

••

• wt

Šis vakaras atsibus Dievo Apveizdos par. svetainėj 18 tos ir Union gat.
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Lirinė šešių vaizdų drama,
šeštadieny, rugp. 27 d. School Hali svetainėj, 48-tos ir Honore gat.

S

KONCERTAS

2-ra moksleivių kuopa vaidins iš Lietuvos vaizdelį; dainininkė p-nla M. Janušauskienė dainuos. Gerb. Kun. D r . I g . česai
tis. "Draugo" redaktorius duos paskaita; moksleivis Petroševiėius grieš ant smuikos. šokiai.
S| vakarą rengia Valparaiso Universiteto studentai.
_

SUNOS

ši drama parašyta Putino, ir niekur da nuvaidinta. Ji vaizduoja reiškia! ir jausmingai Lietuvos kilimą iŠ priespaudos
ir žengtina i laisvę. Vaidins žymus scenos mėgėjai-artistai k. v. J. Balsis, A. Freitikaitė, A. BcnaJUs, J. Urbiutė, J. Vilimas,
A. Linkus ir kiti.

»n

Penktadienyj rugp. 26 d. programas sudėtinis iš vaidinimo, solų, paskaitos ir pasilinksminimo.
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' Sekmadieny, rugp. 28 d. Bohemian Slav. Am. svetainėj, 1436-40 W. 18-tas gat
Programa išpildys žymus Cbieagos Lietuviai dailininkai, k. v. poni M. Janušauskienė, ponai Saboniai, Ramanauskas, A.
Petkiutė, S. Kiinitė, Petroševiėius ir kiti. P o koncertui bus pasilinksminimas su šokiais.
\ isuose vakaruose gros Ezerskio orkestrą.
Visu vakarų programo pradžia 7:30 vai. vak.
Visus kviečiame į moksleiviu rengiamus vakarų programus! Programuose visi rasite dvasinio peno, o Jusu atsilankymas parems moksleivius ir sustiprins jų dvasią.
Vakarų tikietus galima gauti prie moksleivių ir šiose vietose: — Baltučio ofise 33-rd ir Aubnrn gat., Darbininku Krautuvėje 1447 So. 60 t h Court, Cicero, UI., Taiposgi pas artistus.
IIIIII

Kuopų
valdybos
turėtų
Tel. Blvd, 7042
kreiptis į gerb. klebonus, kad
paskelbtų apie tai iš sakyklos.
LIKT U VIS DENTI8TAS
Taipat prašome draugijų
4711 BO. ASHLAND A VTSNl •
prisidėti prie šios rikliavos, iš
arti 47-fcM Gatve*
Valandos:
nuo # ryto iki • rak.
rinkite nares rinkimui aukų.
fleradomla nuo 4 Ug t vakare
Visos Labd. Sąj. kuopos
kreipkitės į moterų ir mergai
čių draugijas prašydamos rin ' • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i =
kikių. Moterų ir mergaičių I Dr. L E. MAKARAS i
prašome neatsisakyti nuo pa z Lietu vys Gydytojas ir Chirurgą* S
SOflsaa 10900 So. Micbigan A ve, §
tarnavimo.
SVal. l t lld 11 ryte; S iki 4 pc =
£
plot. C:tt lkl t : t t vakare
_
Visa lietuvių visuomenė yra SReaidenciJa:
10533 Ferry A ve, i
prašoma paremti šį prakilnų =
Tel. Pullman 141
siiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiillliiiu:
darbą kuomi gaii, ar darbu, ar
auka.
A. Nausėda.
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CHICAGOS FEDERACIJOS rinkimą. Šį sumanymą atidėjo
priešmetiniams
susirinkimui
APSKRIČIO SUSIRIN
galutinam apsvarstymui.
KIMAS.
Duota įnešimai Seimui (Jie
Atstovai seiman.
tilpo Draugo 196 num.).
A. L. E. K. Federacijos
Paskolos reikale L. L.
Chicagos Apskritys laikė prieI-seiminj susirinkimą rugp. Pasekmingesniam L. L. Pa
B d., Aušros Vartij svet. Su skolos varymui šioj apylinkėj
sirinkimą vedė pirm., M. Žal (nutarė išrinkti presos komisi
dokas. Raštininkui P. Cibnls- ją. Jon išrinko M. Žaldoką ir
kiui neatsilankius jo pareigas Pr. Zdankų.
f
įTelefona* BouU-vard 9199
tame susirinkime pildė Pr. L. Misijos Atstovui priimti
K
j
Zdankus. Vidutinis skaičius Chicagoje reikalą pavedė Pro LaiSkas 15 Lietuvos Domininkui
so»
jektų komisijai.
Aleknai randasi Evaldą ir Pupauska
atstovu atsilankė.
D EH TĮSTAS
offlce
Tuo užbaigė susirinkimą.
i
»SS1
South Halstod Htr.
Chicago.
840 YV. SS-rd St.
Elias'o šmeižtai.
«
Pr.
7alandos: 9—13 A. M.
o
1—8: 7—t P. M.
o
Pirm. M. Žaldokas raporta
GREITAS PATARNAVIMAS I DANvo, kad p. J. J. Elias (ElijoZIG — LIEPOJŲ IR REVAL
IŠ NORTH SIDES.
VIA CUNARD. ,
giui) viešai prisipažinus prie
Darant sujungimus su United Balšmeižtų gerb. kun. Prof. Pr. Viešas knygynas atidarytas. tic Korporacija Londone—Cunard
Linija sutrumpins laiką pervežimo | [uropean Americanfiu reau
bučio adresu ir už tą atsipra
16 d. rugpjūčio tapo atida pasažierių valiuojančių i Danziga,
šius, Federacijos Apskrities rytas vietinio A. L. B. K. Fe Liepoju ir Reval, visa kelionė užims Fabionas ir MieMevics ved.
tiktai nuo dvylikos iki keturiolikos
b u v ę A- P e t r a i t i s i r S. I * F a b i o n a s !
valdyba nematė reikalo laik deracijos skyriaus viešas kny d i e n ų .
The "Caronia" Išplaukia i i New
Siuntimas pinigų, laivakor
raštyje talpinti praeito susi gynas. Prie tos progos buvo Yorko
rugpjūčio 27, o rugsėjo 4^tą
tės, pašportai ir tt.
rinkimo išneštą rezoliuciją — surengtas įvairus programėlis. bus jau Liverpool, iŠ ten persėdant
IfOTARIJUAAS
ant "Baltriger" kuris plaukioja tar
protestą prieš Elias'a.
Re*J
Estete,
Paskolos, Insurteal
Šio skyriaus pirmininkas A. pe Londono ir Baltikos portų. Rug
Ir tt.
sėjo S iSplaukia iš Londono—gi ru
Kandidatų sąrašas Centro Bacevičius vakarėlį atidarė gsėjo 9 bus jau Danzige.
SO» W. S5th St., Karap. Halsted 8 1
t e l . Ikuilevard 411
ilgoka kalba ir pakvietė var ••Sryt^ia" išplaukia iŠ New Yor_
valdybon.
Vai.:
9 iki C kasdieną
ko rugsėjo 6-ta, gi "Carmania" rug
K e t ir Su b. iki • vak.
gonininką
J.
Brazaitį
paskamVak.:
Utar.
Ket.
sėjo
10-tą abudu
laivu
plau_
Susirinkimas svarstė Ą: \
Ned.: M
iki »t po pietų.
tiesiai j Liverpool iš ten persė^
Centro b i n t i a n t PU"110- P o * > 0 n a kia
IR. K. Federacijos
dant ant "Baltabor" išplaukiant iš
Londono i Liepoju Ir Reval rugsėjo
Paliuliutė
ir
Juz.
Rudauskiutė
•sąrašą kandidatų j Centro val
19 j Danziga rugsėjo 23-čla. (Apg). uiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif
dybą, išsiuntinėtą Federacijos iš trijų atvejų sudainavo keR««. 11S9 Independence Blvd.
tet
pAJESKAU
Juozapo
ir
Jono
BelTelefonas Von Bnren KM
Tarvbos nariams* balsavimui. !viena
* dainelių.
Taipgi dainavo
siečių
gyvenančių
Scranton,
Pa.,*
la
Juzepa
Rudauskiutė.
Ei
Kai-kurie vietiniai
skyriai,
bai butų reikalingu man sužinoti jų
les
sakė
Amilija
Sinkievičiuadresus. Kas žinot ar jie patys mel^
priklausą prie šio Apskričio,
džių rašyti tokiu adresu:
tė,
Dovidaičiutė
ir
SloksnaiRnaaa Gydytojas rt
# Centro raštininkui nepasiuntė
F. BUTNORAS,
Čiutė.
S.
Šlajus
akampanuo•pecijalistea
Moteriško, Vyriškq
Box 484
• - • b't
savo nominacijos į kondidatus a n t
Valkti Ir visti chroniškų ligą
E. Vandergrift, Pa.
Centro valdybai. Turint tą o-įJ
vargonininkui J. Brazai•
VALAITDOSt
tO—11 ryto 8—» p* DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY
meny ir žinant, kad jau per-|("1U1 V*S™jo ant smuikos. P.
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
pietų, 7—8 vak. Nedėliomb. 10—12 4
PAIESKAU
savo
kūmos
Petronė
SU KELEIVIAIS.
vėlu nominuoti
kandidatus ' sriubas su P. Maskolaičiu dai- lės Eli josi utės, paeinančios Iš Kau >fl*a*. 8841 So. Halstcd Kt., C h l — i
»
Telefonas Vrover 44M
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
nutarė nors rekomenduoti k e - ! n a v o s o l ° i r duetą,
no rėd., Raseinių apskr., valsč., ir
«HlllllllllllllllllllltfllllltllHlffHllllllllfN»
ar netoli jo.
!
parapijos, Dumšiškių kaimo Pirmiau
turioliką asmenų į kandida- Visi savo dalis gerai išpildė, gyveno
Chicagoje ant Bridgeporto,
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
tus Centro valdybai. Išrinko ^aikurie turi nemažai gabu- dabar nežinau kur gyvena, kas apie
ja žinotų praneškite, nes esu jos
visas Baltiko Valstijos tiesiai
kun. Ig. Albavičių, A. Bace-!nm> t i k reikia J u o s išvystyti. labai pasiilgus.
į Danzig.
S Dr. M. T. STRIKOL'IS J
MARIJONA TRUMPIENE,
Vičių, kun. F. Kudirką, J. I Kalbėtojumi buvo gerb. kun.
824 N. 1S Str. E .
g Lietuvts Gydytojas ir Chirurgas s
Mockų ir adv. J. Brenzą ko-j H - J - Vaičiūnas iš Cicero, 111.
Cedar Rapids. Iowa.
SAXONIA
Rūgs. 15
|
Peoples Teatro H ame
Jls savo
misi jon sudarvti kandidatų
turininga kalba daug
11016 W. 47th Str. Tel. BooL l « 0 |
II KL
n i EI.
•Valandos: • lkl t vak. Nedėl l t l
| papasakojo apie knygynų ver- PAIE8KAU darbo bučernėje, esu giki
sąra§^
1S ryte.
BJAMBURG
$145.00
$125.06
truputi patyręs tame darbe.
Apie
b e i kn
DANZIG
$200.00
$185.00
|
Res.
2414
W.
43rd
Po nuošalaus komisijos po- ^
yCT skaitymą. Jis alga lengvai sutiksime. Atsišaukite i
g
Nuo
ryto
lkl
plet
Taksų
$5.00
+
sėdžio Apskričiui
pasiulvti P u h l l k $ nemažai prijuokino "DRAUGO" ofisą
j T e l . McKinley 263
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON
2334 So. Oaklcy Avc.
savo komiškais išsireiškimais.
LIVERPOOL and GLASGOW
šie kandidatai:
(K. V.)
Gale kalbėjo vietinis klebo
AQUITANIA
Rugp. 28
Kun. F. Kudirka,
CAMERONIA
Rugp. 27
nas, kun.' A. P. Baltutis.. Jis
Arkit. M. Žaldokas,
CARONIA
Rugp. 27
SCYTBUA
(Naujas
Rūgs. 6
nurodė kaip žmonės besinaudo
S. D. LACHAWICZ
V. Liutkienė,
LIETUVY8 GRABORIC8
dami knygynais ir knygomis Patarnauju
_ Adv. M. Šlikas,
UUdotevsM kopt«taiu1a. Ra«
• k a l a meldim atalsaakti. o aoaao oartoa
įgijo mokslą ir ragino, kad »oa1ta alcanedlatL
Kun. J. Vaičunas,
ADVOKATAS
\| 1 S U W. ISrd PL
g
Ofisas
Didmiesty!:
vietiniai lietuviai naudotųsi
Kun. J. Karalius,
TeL Ganai M M
I 29 South U Baile Street J
naujai įsteigtu knygynu. Žo
K. Krušinskas,
I
Kambarls 8>4
j
džiu, programas gerai pavyko
Kun. J. Švagždys,
|
Telefonas Centrai 4390
}
9įtffSSS&
ir
žmonės
atsilankiusieji
į
va
Kun. Dr. Ig. Česaitis,
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta.
maistas, ir užtektinai. Di
karėlį
liko
užganėdinti.
Kun. J. Jakaitis,
j Vakarais, 812 W. 33rd 81 1 delė Geras
pasivaikščiojimui vieta. Visi paČia vėl northsidiečiai 'pra
Kun. Ig. Albavičius,
I
Telefonas: Yards 4681
\ rankumai, moderniško laivo.
lenkė kitas, net ir didesnes ko
3107 So. Morgan Street
Ig. Sakalas,
T* REDSTARLINE
CHICAGO, nvLnrois
lonijas įsteigdami viešą kny
Pr. Zdankus,
Telefonas Vards 50SS
gyną. Nes, kiek žinau, tai dar n
Išplaukia kas savaitę
Ant. Staknys.'
Pier 58-62 North River, New York
Valandos: — 8 lkl 11 II ryto:
iki šiol nei vienoj parapijoj i po pietų lkl t vak. Nedėlio- ?
Gothland) Tiesiai } Danziga (Rūgs. 22
Atstovai seiman.
ĮĮtnls nuo i lkl I raL vakare
nebuvo tokio knygyno.
Samland) Tiesiai į Danzigą, (Rūgs. 1
Tik S-čia klesa
Išrinko šiuos atstovauti Ap
Rep.
1900
S.
Habted
Str.
Finland)
New York
(Rugp. 27
skritį Federacijos Seime: kun.
Zeeland)
J
(Rugp. 6
Tel. Oanal S U S
RATLROAD TICKET BROKER
Dr. Ig. Česaitį, adv. J. Bren LABD. SĄJ. VIEŠA RINK
Kroonlaud)
Atawerp'a
(Rūgs.
17.
Exkursijiniai tikietai
perkami" Ir
Valandos: 16 ryto lkl I
I.aplami)
Rūgs. 24
mainomi. Numuštos kainos.
dą ir kun. N". Pakalnį.
LIAVA.
\ Oyrenima*:

DR. C. KASPUTIS

Auksinai Labai Pigus

IRKITE \ų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems į
LIETUVĄ.

Norėdami žinoti pinigi| kursą kreipkitės
šiuo adresu:
i

"Draugas" Publ. Co.

2334 So. Oakley A ve.,

Chicago, 111.
•

0R.A.A.80TH,

s
s
• - - »

Užsisakykite "Lai vą
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"LAIVAS" eina kartą į savaitę.
LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
kinimas.
o
LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
"LAIVAS" atveža daug žinių is katalikų gyvenimo ir darbų.
"LAIVE" tilps atsakymai j klausimus. Gerb. kun. Bueys ža
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
"LAIVAS" visur ir visiems "naudingas, bet naudingiausias
lietuviams tenai, kur jifi, 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
it

"lAIVA/"

S V. W. RUTKAUSKAS i

2334 So. Oakley Avenue

Chicago. Ulinou.

B

Į LIETUVĄ

ĮLJeSeJBrl^^l LCOMPANYJ-J

Dr. M. Stupnicki

Generalini Agentai Centrales far Rytines Bu-epo*
NORTH GERMAN LLOYD, B R E M E N
I i N e w Yorko tiesiai I
BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU
Tiesioginis susltiiekimas i LIKPOJU per Danziir^, Tiesos perslmsinymns nuo I
laivo ant laivo
PRINCBSS MATOIKA . . Rngs. 15. Spalio tt, Graodiio 10
POTOMAC
Russ. n, I^pkr. S, Untodiio 84
Ul'DSON
t
R«Sl>. 30, Npalio 15, Gruodžio 3
U New Yorko TIESIAI I CHKKBOIRG—BREMEN
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava
AMERICA
Rugp. 27, Rafts. t» Ir Lnpkr. 1
GEORGE WASHINGTON RogS. 3, Spalio 4 ir Lapk, t d.
H. Clanssenlus ti Co. Gen. West Pasneairer arentai 100 N. I a Salle St. Chleaso

OR.A.LYUŠKA

Pakvietimai atstovams.

| $iuomį

pranešame

vlS0 ms

Lyons Llcensed Ticket Office
11 So. Clark St.
Tel. Harrison 9878

Buvo paduota sumanymas Labdaringoms Sąjungos kuoGERA PROGA.
skyrių ir draugijų atstovams poms, kad lietuviams leidimas 9tai gera proga keliems su $50.00
3 mėnesių tiktai Special InvestApskrity išsiuntinėti atviru- viešai rinkliavai yra gautas ant
ment; proga pelnlte $75.00 ir daugiau
tes kviečiant į kiekvieną susi-1 del rugsėjo (September) 20 kas mėnuo arba savo pinigą galima
išsitraukti kas panorės paskirtame
ggg j d. Lietuviai galės rinkti aukas laike su didžių nuošimčių. Jūsų pi
nigai nėra reikalingi iki ištirsite Ir
paskirtose vietose.
matysite patys kad tas taip yra.
Dabar visos Chicagos ir a- Reikalaujame keletą ramių vyrų
mumis, visų arba savo
pielnkės kuopos turi šaukti ek reprezentuoti
liuosu laiku. Geras atllginimas.
Ž.
Ž.
Gary Brokerage Co.
stra susirinkimus ir suorgani
Room 15S8 127
N . Dearborn St.
Šiandie nežaibuoja.
zuoti kuodaugiausia rinkėjų.
Chicago, m .

ATŠAUKIMAS.

Tel.

28U W. I3rd Str.
Prospeot S4II.

^ AMERICAN LINE

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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Tel. Canal 257 Vak. Canal 3118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1811 So. Halsted Street
•alandos: l t lkl l t ryto; 1 lkl 4
po plet. I iki • vakaro.

Mongolla
New York
Rūgs. 8
Manchuria Rugp. 25
Mlnnekahda (to Plymonth, Cherbourg,
Hamburg and Danzig) Rūgs. 22
INTERNATIONAL MERCHANTILE
S
MARINE CO., •*
116 laivų — 1,250,000 tonų,
S
Chicago: F. C. Brown, Wcst Pass. =
Agent, 14 North Dearborn St.,
~
Arba prie vietinio agento.

Reikalingi Geri Agentai iš
Vyrų ir Moterų

Gali padaryt gera pelną parduodami mūsų naminiu
Bičių tikra meiru.ir užrašinėdami laikraštį "Amerikos
Ūkininką.''
=
Duosim jums teritorija tik vienam. Atsišaukite į

BIZNIERIAI GARSINKITES
<<
DRAUGE.,>

| M. WALANČIUS, Hart, Michigan
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