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SULAUŽYTA GRAIKU OFENSYVA TURKIJOJE
Graikai Visu Frontu Atsimeta

"

•

•

•

"

GOMPERSAS PAKELIA
KAMPANIJĄ.

•

.

•

^ 1

1-

•

•

— H

•

...

.

.

.

.

1

POLICIJA RADO ŽMOG l ^ ^ d t s ty turi rPt Sąjungininkams; Darosi Karšta
nigus, kuriuos turi užmokėti
Konstantinopoly
i
ŽUDŽIO SĖBRį,
už automobilių.
K uomet
Daugherty
atsisakė
eiti,
SĄJUNGININKAI REIKA
Church jam į krutinę atrėmė
LAUJA IŠDUOTI SUO
revolverį ir prievarta įsivarė
KALBININKUS.
rųsin. Paskui tokiu būdu įva
ryta rųsin ir Ausmus. L
Anglai kontroliuoja Konstan
Daugherty su Ausmusu ne
tinopolio reikalus.
norėjo pasiduoti ir pakilo ko
von. Tad abudu tuojaus mir
Konstantinopolis, rūgs. 14.
tinai apmušta. »
— Anglų autoritetai skelbia,
? a r k s sako, kad visi pie
kad čia" susektas didis turkų
nai sudaryti bendrai.su Chur
revoliucijinis suokalbis.
ch 'u, su kuriuomi. norėta pa
sidalinti pinigais,
atimitals
LONDONAS, rūgs. 14. —
nuo Daugherty.
Iš Konstantinopolio parėjo
Policija susekė, kad trečias žinių, K a d tenai anglų agen
piktadaris, "VVilder, gyvena tai susekė plačiai išsisakopo num. 120 Locust gat. Nu- j u g j t u r f c i } g u o k a , b į _ s u M
vyko ten, bet nerasta nanue. t i r e v o l i u c i j ą KonstantinopoTas, matyt, kur išrūkė*. Te ly. Suokalbininkai iš Angočiau niekur jis negalės pasi ros buvo finansuojami.
slėpti nuo budrios policijos.
Sakoma^ kad suokalbininkai

partraukta 17
žmogžudžių.
NEW YORK, rūgs. 14. — TAI LEON PARKS; P RISI
Tie tuojaus turėjo imtis dar
Amerikos Darbo Federacijos
PAŽINO.
bo. Bet laiku suokalbis su
pirmininkas Gompers prane
šelptas ir visi pienai sukoneša, kad jis iškeliauja į Atlan Dar vienas, Wilder, ieškomas.
veikti.
ta, Ga., kur pradės kampani
Anglų autoritetai pareika
ją prieš mažinimą darbinin
Harvey Church'ui gelbėjo
TURKAI NETURI SPĖKŲ kareiviai reikalauja demobili kams ūžmokesnių audeklų ga nužudyti automobilių parda
lavo sultano valdžios areštuo
zacijos.
Kareiviai tvirtina, minimo dirbtuvėse.
ti suokalbininkus.
Bet ta
VYTIS GRAIKUS.
vėju — Daugherty ir Auš
kad juos karininkai apvylę.
valdžia nerangiai elgiasi.
Paskui tą kampaniją pra inus, kitu du jo sėbru, būtent
Kovose žuvo 30,000 kareivių. Karininkai žadėjo juos vesti platins po valstijas: Tennes- Leon Pąrk ir kažkoks Wil*
pirmyn ir kuoveikiau paimti see, North Carolina, South der.
Konstantinopolis, rūgs. 14.
Tečiau tas tikslas Carolina ir Alabama.
Konstantinopolis, nigs. 14. Angorą.
— Sąjungininkų atstovai pa
Leon Parks Į jau suimtas.
—Graikų ofensyva prieš tur neatsiektas.
reikalavo kuoveikiaus suimtt
Gompers sako, kad darbinin J i s prisipažino. Kitas ieško
Laimė graikams, kad ir kai už savo teises kovoja ra mas. Parks yra Benario gasuokalbininkus ir išduoti juos
kus nacionalistus kaipir visai
turkų padėtis bloga. Turkai miu būdu. Bet jei jiems bus radžiaus mart^dieris.
sąjungininkams, kurių karo
sulaužvta.
teisme jie turi but teisiami.
Graikų Armija jau pakilo baisiai nuilsę ir atsimetančių pakelta kova, jie tą kovą vr-k Parks sako, kad jis su WilUž neišdavimą sąjungininkai
iniaršuoti atgal. Atsimetimas graikų negali atakuoti. Tur suomeMt ™
priims.
—
^ d n pardavėju rū
deriu
kaltins sultano valdžią.
surištas su nepakenčiamomis kams ne tik trūksta amunici
syje baisiai apmušusiu, gi
jos vytis graikus. Bet nelei PADARĖ KLAIDĄ PASITI Church su peiliu, bet ne su
sąlygomis.
Vyriausi sąjungininkų ofi
Savo keliu, turkai atsime džia to daryti dar ir stoka
sai Čia stipriai saugojami. An
virvele, kaip jis sakė, perpioKĖDAMI RUSŲ GE
tančių atgal graikų nes i ve ja. reikalingų susisiekimų,
glų karo laivų armotos ^at
vęs Daugherty kaklą.
NEROLU.
Tik vieni kurdai raiteliai
Church'o motina, senyva nojėję išžudyti sąjungininkų kreiptos ant Stambulo. Ang
J i e perdaug nusikamavę ilga
Anot
Parks
pasakojimo,
graikus smarkiai Padarė jį viršininku; suareš jis, taigi Parks išpradžių bu moteriškė, tvirtina, kad jos karininkus, gi Anglijos indė lų kareiviai imasi nuginkluokampanija. Sakoma, neturi vietomis
užtektinai amunicijos.
daužo.
tuotas.
vo suplenavę užpulti ir atim vaikas negalėjo atlikti tokios nų kariuomenę patraukti sa /isus ci-iJi'i* g* V'M'^j-i-'.
Karalius Konstantinas pirSąjungininkams darosi neti nuo vieno Daugherty pini baisios žmogžudystėse Jei tą vo pusėn.
LONDONAS, rūgs. — Iš
mutinis su savo palydovais
Konstantinopolis, rug. 14. — gus, kuriuos turėjo gauti nuo padarė, tai padarė ne jis, bet
Iš kitur į Konstantinopolį ]paprastai karšta
apleido karo frontą ir kėliau- Konstantinopolio vietos laik Serbijos valdžia įsitikino, jog Church. Tai buvęs jų origi jo "piktas kraujas."
Church'o tėvai gyvena Ad
ja į Brussos apylinkes. Ka raščiui Times praneša, kad labai neapsimoka 'imti tarny nalis pienas.
ralius savo tos kelionės prie graikai šioj nepavykusioj o- bon buvusio rusų caro vald
Deja, Daugherty su auto-1ams, "VVis. Pirm vienerių me
žastį paduoda buk sergąs. fensyvoj neteko daugiau 18,- žios slaptos policijos viršinin, mobiliu atvvko ne vienas, bet tų jam tėvai nupirko dailius
Pas save nieko nepriima. N#- 000 kareivių užmuštais ir mi- kus.
dviejų augštų namus, 2922
Su Ausmusu.
x
ri būti atvienėtas nuo visų rūsiais nuo žaizdų ir ligų.
Serbai vieną tų viršininkų,
Parks su »Wilderiu buvo Fulton gat., kur atlikta žmog
LATVIJOS ATSTOVYBĖ
žmonių.
Turkai nacionalistai netekę kažkokį generolą a r kapitoną Church'o namų rųsy, kuomet žudystė.
RUKAI. Rugpiučio 7 d.
KAUNE.
Iš karo fronto pareina ži- užmuštais ir sužeistais apie Komisariovą
jaunįmo dr-gija "Rūkų ąžuo
padarė serbų atvyko Daughterty.
Po to baisaus darbo Church
nių, kad graikų kareivių mo- 12,000 kareivių,
l a s " surengė gana gražų va
slaptos policijos viršininku.
Kuomet Chnrch pakvietė su įgytu veltui automobiliu
Rugpiučio 26 d. 11 vai. 25 karėlį su dainomis. f a m dftralis padėjimas iškrypęs iš
Be to Čia gauta iš Kons- Jani pavedė perorganizuoti Daugherty į namų rųsį, tam išvažiavo į Adams, pas tėvus.
m. rytą atvyko į Kauną ląt- lykui labai pasišventė p. Dei
vėžiy. Kareivius palietė vi--tantinopolio žinių, kad turkai slaptą policiją ir ją padaryti atrodė kas tokio nepaprasto Tenai jis areštuotas.
11
- — r * v.
M . „,...,
vių ministeris pirmininkas i r vik^s iš Šilgalių. J i s kiekšokios ligos. Tarpe jų plinta smarkiai puola vidurį graikių pirmaeileT*
Z
J*Šitas kojas aš turiu nuo [užsienio reikalų
ministeris vieną šventadienį
ateidamas
didelis nepasitenkinimas.
j fronto. Sakoma, kad graikai Paskyrus jį viršininku vi RUSUOS INVALIDAI TAIP
caro laikų, 1917 metų," sakė jMejerovičius, latvių krašto ap į Rukus išmokino vietos jauKai-kurių divizijų sužeisti dar nepradėję atsimetimo.
AT BADAUJA.k» \
soj Serbijoj pasidaugino vi
jis toliau. " B e t jos negeros nes saugos m-jos atstovas genefo- nimą gražiai dainuoti ir vaisokios užmušėjystės i r pikta
darystės taip, ko nebūta vi Bolševikai rūpinasi daugiau perdfcug sunkios. Kiekviena las Pelnikis, užs.^reikalų vice- dinti. Jis pats sustatė veikasveria keturiolika svarų. J a s minist. Salanis, latvių ministe- h "Vilaimės vaduotojas."
soj serbų tautos istorijoj.
sia saviškiais.
pavartoju retkarčiais pereiti rių kabineto šerifas Lazdinš,! Vakarėlis labai gerai mrPagaliau patirta, kad įvai
savimi rūpintis.
Nes arba
TURKIJĄ GAL A P L E I S
musų atstovas Rygoj d-ras Za- s i sekė.
rus pasikėsinimai prieš mlMASKVA, rugp. 27 (suvė per kambarį."
RAUDONASIS KRYŽIUS. serga arba perjauni užsiimti
Kiti toki bekojai turėjo ir- unius ir jų palydovai.
nisterius ir net prieš patį ka- Hnta. Rašo a'ngl. laikraščių
kokiais sunkesniais darbais.
VILNIUS. Lenkų, valdžios
ralių buvo surengiami paties koresp.). — Per dvi dienas aš gi netikusias dirbtinas kojas.
Stoty juos sutiko užsienių
Buvusius Wrangelio karei
TuKstanciai žmonių tuomet
slaptos policijos viršininko, tyrinėjau bado intaką mažiau Reiškė norą gauti geresnes, reik. m-ris d-ras Purickis, ge- įsakymu tapo suimtas Lietuvius išdalies priglaudė Serbi
žūtų.
idant tuo keliu pelnyti pagi- Lintariamose vietose, kaip Sa Keli turėjo pagamintas pačia ner. štabo viršininkas Katche vių gimnazijos raštinės ve
ja, Bulgarija ir Rumunija. Ci
rimų už jo uolumą gaudant m a r a # Teciau radau apgailė- me Caricine. Jos nėra taip blo šu štabo karininkais, ir kita 1 d ^Jas Tadas Aleknavičius. Ža
Konstantinopolis, rūgs. 14. viliai žmonės pamdršti.
gos, bet medžiaga netinkama. karo vyriausybė, latvių atsto- d a Ji pasiųsti Kaunan. Tas
" prasižengėlius."
j tinus daiktus.
Paskelbta žinių, kad Ameri
Pati turkų sutano valdžia
Ponas generolas, žinoma, K amišine aplankiau senelių Taipat Maskvoje dirbtos ko vas Lietuvai Bandrevičius, žmogus ir lenkams darė gekos Raudonojo Kryžiaus or sukankrutijusi.
Neturi pini kuoveįkiau prašalintas iš tar
jos niekam tikusios.
spaudos atstovai ir garbės b,a- ro> l l e t bolševikams įsiveržus
prieglaudą.
Visuomenės
gero
ganizacija nusprendusi per gų apmokėti reikalingiausius
nybos ir areštuotas.
Teko matyti neregių vyrų. talionas su orkestrą. Orkestrą g e l b ^J° Ju turtus,
vės
departamento
atstovas
pa
traukti savo veikimą Kons valdininkus. Neišgali šelpti
aiškino, jog tik po revoliuci Tai vis karo aukos. Teko kal sugrojo pasitikimo maršą, lattantinopoly ir apylinkėse su savų žmonių. Taigi apie šel
RABINUI NELAIMĖ.
jos imta rupinties seneliais. bėti su "vienu įierogiu, kurio vių himnj^, pasveikino augštus I N D I J O S S U K I L Ė L I A I
pimą -svetimoj negali but jospalių 1 diena.
UŽPUOLĖ POLICIJĄ.
Prieglaudoje yra apie tūkstan Veide matėsi aiški inteligen svečius ir praėjo ceremoniniu
Tos žinios daugelį supur kios kalbos.
CARLSBAD,
Čeko-Slovamaršu pro svečius ir pasitivyrų ir moterų. tiška išraiška.
tė nei staiga plyšusi bomba.
Išpradžių rusus pabėgėlius kija, rūgs. 14. — Iš New'Yor tis senelių
Aš
studijuoju muziką."jkusiuosius.
CALICUT, Indija, rug. 14.
Reikia žinoti, kad šiandie R. šelpė Anglija su Prancija. ko rabinas Meyer Berlin at Kol-kas jiems bolševikų val
sakė jis, nusikabindamas nuo I Ministeris Mejerovičius
ir - Tūkstantis apsiginklavuKryžius čia maitina daugiau Bet paskui paliovė. Tuomet vyko čionai su tikslu but zio- džia pristato maisto tiek, kad s i e n o s
neužtenka pavalgyti. Pajėgią I
rankvedį,
pagamintą augštieji svečiai iš stoties nu- sių indėnų iš Mannarghat nu
30,000 benamių žmonių.
juos ėmė šelpti Amerikos R. nistų kongrese.
seneliai eina miesto gatvėsna j neregiams.
" A š esu jaunas, vyko į ^parengtus jiems bu- vyko į Palghat policijos sto
Ivrvžius.
t
a
i
t
u
r
i
u
Jei R. Kryžius čia savo
Nors ilgus metus jis gyve i r ten nuo praeivių maldau- ! ^
P a r u o š t i ateičiai, tus.
tį ir pradėjo šaudyti su tiksm
darbuotę butų pertraukęs per
I r jei šis prieš ^užstosiant no Amerikoje, bet nepasiru- ia duonos
! Turiu vilties keliauti Maskvon
_ —
lu nužudyti inspektorių ir keniai, tai nebūtų taip blogai, žiemai pertrauks šelpimo dar p i n 0 paiįkjį'pįiįečiu.
-, •
ii,v J ir tenai studijuoti muziką."
KAUNAS. Tremtinių grą- lis policistus.
J
Nes perniai nebūta tiek dauginą, tuomet 20-čiai tūkstančių
Keliaudamas Europon jis
Caricine aplankiau invalidų
_ _.
.
.
.
"
žinimo skyrius praneša, kad
Inspektorius su policistais
namus.
Namai,
kaip
namai,
at
žmonėms skurdo ir vargo. Šį rusų grūmoja
neišvengtina pasisakė lietuviu ir gavo len
Paklausiau jo apie maiste rugpiučio 9 d. į Obelių ka pasprųdo. Paskui tie patys
rodo gerai. Visur grindys šva padėjimą.
.
met padėjimas kur-kas blo mirtis.
-***
kišką pasportą.
rantiną atvyko iš Gomelio, sukilėliai sudegino, registruo
rios, šviežiai nuplautos. Na
gesnis. I r bus visai blogas,
Dabar
jis
norėtų
gryžti
AJis
atsakė,
kad
seniau
duot
a
maisto
kiek
daugiau.
Bet
Gal bus rastos priemonės.
Rostovo, Dono, Petigorsko tojo ofisą.
muose
turi
prieglaudą
30
vyjei žinios pasirodys teisingos.
merikon, bet kaipo nepiliečiui
šiandie visai mažai. Tečiau tremtinių ešelonai: lietuvių
Malabar apskrity anglų ka
rų.
Dauguma
jų
jauni.
Teciau
..
Kol
Am.
Raudonasis
KryPastaraisias keliais metais
neduodama jam pasporto. Gi
jis neturi prieš ką rugoti. Jis
riuomenė pasekmingai veikia
buvo keletas didelfų gaiš- *ms pertrauks savo darbą, ra be pasporto kelionė negalima. daug kentę karo, paskui re esąs neregis. Turįs pasitenkin 684, žydų <627, lenkų 80, ru prieš sukilėlius.
cia
sų 213, vokiečių 18.
rų, kurie sunaikino tūkstan si, bus surastos kokios nors
Vietos amerikoniškas kon- voliucijos laikais.
ti, kas jam duodama. Kai kuSu
vienu,
kurs
apie
28
me
priemonės
neapleisti
nelai
čius namų. Sunaikintų vieto
suliatas kreipėsi Washingto. riomis dienomis jie būna visai L U K Š I A I (Jurbarko v.).
O R A S : — Šiandie nepas
tų
amžiaus,
teko
susimainyti
mingų
žmonių.
je nepastatyti nauji. Tūks
nan, prašydamas išduoti ra
nevalgę.
Vietos jaunimo būrelis, vado tovus oras; maža atmaina te
Rasi tam tikslui bus suor binui pasportą, kad jis galė keliais žodžiais.
tančiai žmonių arba neturi jo
vaujant K. Blažiui, surengė mperatūroje.
Siuva oatus,
kios pastogės, arba gyvena na ganizuotas internacionalis IT? tų gryžti Amerikon.
Neturi namiškių.
Lukšiuose gegužinę. ,Griežė
mų griuvėsiuose ir maldna- Kryžius. Nes kitaip badas
Kituose namuose teko rasti trinu tų orkestrą ir tvarka bu
Karo
laiku
1916
metais
ko
gali pakelti sumišimus ir tas
miuose (mečetose).
PAMESTA BOMBA.
mokyklą ir nedidelę diruiuvi- vo labai pavyzdinga. O kas
voje
ties
Ryga
jis
neteko
abielę. kur invalidai mokomi sin labiaus pagirtina, kad nebu
Kuomet graikai pradėjo o gali pakenkti pačių sąjungi
h
kojų.
ti patus ir pusbačius."
Ties "International Shoe
fensyvą^prieš turkus naciona ninkų reikalams.
vo girtukliavimo.
Svetimų šalių pinigų vertė,
"
A
r
tamsta
turi
kokių
gi
Repairers' Ass'n prezidento
Pirm revoliucijos mušte bu
listus, apie 10,000 turkų pabė
mainant nemažiau 25,000 do
m
i
n
i
ų
?
"
paklausiau.
KLAIPĖDA. «• Damfboot'' Gerdy namais, 5607 So. Halvo kelios tokios mokyklos dir Mes savo globoje turime jų lerių rūgs. 13 buvo tokia pa
gėlių susispietė Konstantino
" N e , " atsakė jis. "Mano btuvėlės. Tečiau revoliucijos vos menkutę dalį. Sovietų val
polio Tie pabėgėliai dar la praneša, kad Klaipėdos kraš sted St. pamesta bomba. Ply
gal Merphants Loan & Trust
moteris
ir
tėvai
mirė
pirm
po
to
vokiečiaLsužinoję
apie
lie
šdama padarė daug nuosto
metu išnešiota reikalingi įran džia neišgali parūpinti mais Company:
biau paaršino padėtį.
ros mėnesių nuo šiltinės. Tai kiai ir todėl airFtuvėles už to, lovų, užklodizių, drabužių,
tuvių kandidato Dr. Sfeputai- lių.
Anglijos sterl. svarui
3.70
Rusai pabėgėliai
gi
aš
atvykau
čia,
nes
gim
čio aventualą paskyrimą į
darytos.
J a u kelintas >mėnuo su bom
darbui įrankių ir visko, kas Pranei jos šimtui frankų 7.81
Prie skurdžių turkų reikia Klaipėdos krašto prezidento bomis
Chicagoje
ardomos tinėje nėra kam manęs pri
Visuomenės sero vės .lepar- būtinai
gyvenimui reikalin Italijos šimtui lirų
4.35
žiūrėti."
priskaityti apie 20,000 rusų, vietą, rengia susirinkimus už pusbačių taisymo dirbtuvėlės.
tamento atstovas man tarė: ga >>
Vokiečių šimtui mark.
.95
m
kurie perniai į čia pabėgo iš protestuoti prieš jo paskyri
Čia bombos — tai papras
Ant galo lovos buvo pade
Tokių karo ,aukų
visojLietuvos šimtui auks.
.95
Krimo. J ų dauguma negali mą.
ta niekšų kova.
tos jo dirbtinės kojos.
Rusijoj yra š i n t a i tukitančių.]- PLATINKITE "DRAUGE" Lenkijos šimtui mark.
.03
i -

.

Rusams Pabėgėliams Grūmoja Badas

PINIGU KURSAS.
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\
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illillliiillIllilllliNI amerikoniško cento.
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Lietuva vartoja Vokietijos
markių valiutą. Lietuvos auk
sinas yra vokiška markė. Tai
j ĮgnU kasdieną Išskyrus nedėldienins gi kuomet puola vokiškos mar
P R E M M t U A T O S KAINA:
kės kursas, puola i t lietuviško
CHICAGOJE I R U Ž S I E N Y J E :
Metams
f * - 0 ° auksino kursas.
P u s e i Meti*
4.00
Lenkams tečiau nepalygina
SUV. VALST.
Metams
$ « 0 0 mai blogiau. Jie įsisteigė sa
Pusei Metų
S.OO vas markes. Dabar jų markės
Prenumerata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos eina prie zero.
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EUROPOS PINIGU VERTĖ.
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— Gaila, o gan įvairus* turi-Jkusios žymių. To karo vėsulos
mngas, drąsus savo sprendi- nunešė Rusijos kietą despotiz
mą, nutrenkė kaizerio galybę
mais. Verta užsirašyti.
Bendradarbiams-ėms ir Rėmė-) pasiguosti, siela sielon pasi— Nemanau, visų neišskai- ir tuo pačiu laiku išjudino ma
jams-joms.
Įkalbėti.
tysi, o vėl ir jų tarpe,"kaip i r i ų j ų tautų vergus, kurie per
tavo peršamas laikraštis vien'ilgus metus svetimą jungą
, Draugo redakcijos sąžinė ne- f
Nebylus r a š t a i
rami. Dideliausia laiškų kru. * m J m e k a l n a g n e b y nuodija mūsų liaudį savo anti- Į vilko. Tie vergai arba mažoVft
krikščioniška pakraipa.
jsios tautos, pajutusios progą
<va. J i vis auga, net šiurpas pa lių raštų bet gyvos sielos pa
krato prisiminus kad į juos darąs. Jie ramus, sakytumei be — Kas tau sakė kad jis nuo-'pasiliuosuoti iš po svetimo
dija žmones, juk patsai jo ne-'jungo — trenkė vergijos panneatsakyta.
žado, bet pažvelgk jų turinin ir skaitei. Aš jį skaitau ir jau- čius ir iškėlusios savo vėliaManau, nieks mūsų nepas prasiskleis tau gyvenimas vi
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
čiuos lygiai sveikas kaip ir vas paskelbė pasauliui, jogei
merks. Redakcija turi santi- soje savo platybėje.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Tūkstantis vokiškų markių
toliaus atsižada vergauti!
patsai.
Benas adresas. Pinigai geriausia sių
kių su visais dienraščio benJ
o
visi
rūpesniai
—
varge
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo- arba lietuviškų auksinų ame
Gal mūsų ginčai butų ilgai
dradarbiais-ėmis, gi tuotarpu liai, jo kovos audringos ir lai
Tarpe tų mažųjų
tautų,
ney Order" arba įdedant pinigus j
rikoniškais
pinigais
yra
verti
registruotą laišką.
atskiras rašytojas — a turi rei mėjimai, džiaugsmai skaitlin užsitęsė, jeigu jauna merge šiandien
randasi ir mūsų
kiek
daugiau
dešimties
dolie" D R A U G A S " PTJBL. 0 0 .
kalo su viena Dr. redakcija. gi. Jis pagavo tave savo ver- lė, kurį įėjusi kambarin, ne-j brangioji Tėvynė Lietuva
rių.
Gi
tūkstantis
lenkiškų
2334 S. Oakley A ve., Ohicago.
Amerikos gyvenimas begalo petan ir neša banguojančio pa butų pasiūliusi pintinę grybų, iškėlusi savo nepriklausomymarkių
—
vos
30
centų.
TeL Boosevelt 7791
judrus. Surasti liuosą valandė saulio vandenynam Jei sveikos — Pirkit, poneliai, gražus, bės trispalvę vėliavą, kuri isFinansų žinovai juokiasi iš
\
lę kad galėtumei širdingai pa
uiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii lenkų. Lenkai neturėjo aukso
ir kilnios idėjos tave plukdo, gardųs baravykėliai, ūmėdės, tvermingai nešama į visiškos
sikalbėti — laišku atsakyti
laisvės skaisčią ir garbingą
tu išganymo inkaro nusistvė- kelmučiai.
atsargos ir ėmė dirbtinti savus
kiekvienam — tiesiog nesuge
Gerai nepažindamas visų ateitį. Tą Lietuvos trispalvę,
ręs nežūsi, jei nuodingos ir
pinigus. Šiandie pačioje Len
bi. Ir kankina tuomet tave
purvinos idėjos tave plauna, grybų kreipiausi į draugą per daug metų užmirštą ir pa
kijoje lenkiškos markės nes
mintis, kad nesi jiems priete15 Europos Amerikon at kaitomos milionais, bet miliarklausdamas ar visi geri. J i s j niekintą, jau pradeda pažinti
tų nelaimingas, žlugęs.
lingas ir dėkingas už jų raš
vežta daug aukso. Tuomi su dais. Ir lenkų valdžia vis dar
nedaugiau už mane nusimanąs į r gerbti svetimos tautos, priO,
spausdinto
rašto
galybe!
tus — raštelius, koresponden
mažinta Europos valstybių daugiau spauzdina tų poperėnedrįso spręsti..
i pažindamos teisę Lietuvai gyTu
valdai
pasaulį,
tau
lenkiasi
cijas — pranešimus.
pinigų vertė. Šiandie Europos lin.
Pasišaukiau tuomet šeimi vuoti nepriklausomai.
viešoji opinija, tų griauni vals
7
pinigų valiuta jau taip žemai
i
Kad vokiška markė nupuo
tybes ir kuri naujus sostus, tu, ninkę. Ši, kaipo tikra virtuvės
Tad broliai ir sesers, Ame
nupuolė, kad tas gali duoti lė, tai tiesa. Bet kad jį. atsi
žinovė
sužiūrėjusi
grybus
vie
vienu žodžiu tariant, žudai £r
rikos Lietuviai! Jeigu jau sve
Vakaro tyloje*
kuobiogiausių pasekmių pačiai griebs ir pakils, ir gi tiesa.Tųo
nus
liepė
lauk
išmesti,
nes
bu
gimdai, biauroji ar tobulini,
timi pripažįsta teisę mūsų
Amerikai.
vo nuodingi, kitus palikusi nu
Laikrodis muša 12 nakties. pasaulio dvasiai
met pakils ir lietuviškas auk
tautai būti nepriklausomai, tai
Tiesa, Amerika turi daug sinas.
sinešė virtuvėm
Visi saldžiai sunugę. Vienas
juo labiau patys turime pri
Mūsų uždaviniai.
aukso. Rodos, ji šiandie yra
sau sėdi prie stalo apkrautu
Pasinaudojęs gera proga at
Kitaip bus su lenkiškomis
pažinti savo Tėvynei laisvės
labai turtinga. Bet ištikrųjų markėmis. Rasi galės kieklaikraščiais, knygomis, popieVisi mes esame tos ar kitos siliepiau:
teisę ir padėti jai atsispirti nuo
taip nėra. Šalies turtingumas nors pakilti įtemptinai dirbant
romis. Elektros šviesa šaltai ir spaudos šalininkai — rėmėjai.
— Turbūt dabar tamista ne tų, kurie- išnaujo nori pavergti
paeina nuo gyvos ir plačios lenkų darbininkams ir gami pripažino Albanijos valstybę, j n e sanionįngai šviečia. Nieks Visi mes be išimties skaitome ginsi kad visi laikraščiai geri.
prekybos su pasauliu, su kito- nant prekių prekybai. Bet Nežiūrint to, serbų valdžia o- j n e k n U ( ^ ; Nebent girdi duslų tą ar kitą laikraštį. Laimingi Kaip būtumei užsinuodijęs ne- ją. Pripažinkime tą teisę ne
bildesį, kurs
žemai laikai, kuomet spausdintas raš_ atskyręs gerų nuo blogų gry žodžiais, bet darbais — teik
.mis šalimis. Šiandie, apie tokią i k u o m e t s u s t o s įtemptas dar- kupuoja didelius Albanijos plo ' p r e s o
dami Lietuvai Paskolą,
prekybą negali but kalbos. Nes bas, lenkiškos markės eis pra- tus ir nemano jų apleistu
spausdina rytojaus Draugo nu- tas pasiekė visų pastogę. Vien bų, lygiai nuodini savo sielą
Tas,
kurs šiandien neskoli
Albanija todėl padavė skun- m e r ^ k a r t a l s a u t o mobilis pra
svetimų šalių pinigų vertė su- ga^tki. Keliasdešimts arba
istorija tegali minėti tuos lai pervien skaitydamas kiekvie
lyginus su amerikonišku clo-! 5į m tus milionų markių butų. | da Tautu Sąjungai. & t u r i ' u ž i a p r o l a J a g u s , ar gatvės ka- kus kuomet poetas gailiai nu ną spausdintą raštą, nedary na Lietuvai — jis nepripažįs
ta teisės Lietuvai būti lais
lieriu taip nupuolusi, kad t o s į ^ į ^ išgelbėti sunkiomis vi-'Šveicarijoje suvažiavimą. Kuo- m s p r a Z v i m b i a . Tai pajygina- siskundė:
damas skirtumo jų tarpe.
tai.
Tokie yra šalininkai tų,
šalys negali pirkti amerikoniš sos tautos pastangomis. Te įnet aną dieną imta svarstyti m a į t y l įausia didelio miesto
P o Lietuvą žiema...
Mano draugas nenorėjo ilkurie išnaujo Lietuvą nori pa
^ jos. .negali lyginti
kų prekių.
čiau to negalima padaryti' su Albanijos nusiskundimai, ser- t y l a j
Nei žodžio, nei rašto
giaus ginčytis. To jam užteko.
vergti. Ne! Lietuvos sunų-dukŠiandie bloga tuo klausimu. miliardais, gi ypač tokiai po- bų (Jugoslavijos) atstovas ^ t e v y n ė s vidunakčio jtyla
Neleidžia arelis suspaudęs
&iuo k a r t b a i g i u s a v 0 l a i š
terų tarpe neturi rastis tokių,
Spalaikovič
užpuolė
pačią kurią
piešia poetas
xa\zl^\^
Paskui bus dar blogiau, jei niškai Lenkijai.
sparnais...
ką. Ryt teks pasikalbėti apie kurie savo Motinai pražūtį
Tautų Sąjungą. Girdi, Sąjun sakydamas:
nebus atrastos tinkamos prie
Jei Suv. Valstijos nori pa
Visi šiandien vaikščiojame gero laikraščio ypatybes. Gi skirtų. O jeigu ir randasi ne
ga padariusi
nedovanotiną
monės.
Kad girdi, kaip spausdinto rašto atokaitoje. vėliaus apie bendradarbiavimą
sauliui gerovės, kongresas prinorinčių paremti Lietuvą taip
klaidą pripažindama Albanijos
jaunas
Bet ar to užtenka? Ar kiek- ir gero laikraščio platinimą.
Suv. Valstijų kongresas ilgai j valo imtis kokių nors priemosvarbioje valandoje, tai jie nė
valstybę. Nes Albanijos vals
Lapas arba žiedelis ant ša vienas spausdintas raštas ge
svarstė pinigų vertės klausi- nių gelbėdamas vokiečių mar
Su tikra pagarba
•r '
ra laisvi lietuviai — jie yra
tybė negyvuoja. Albanija ne
kelių krauna.-.
- *
ras, naudingas? Ar vif»a kas r
mą. Buvo paduotas suniany- kės,^ prancūzų franko ir Bri"Draugas
turi jokių sienų.
vergai vakarykščių
engėjų,
Girdi,
kaip
šakoms
šnibžda
mas sušaukti pinigų mainy-; tani jos sterlingų svaro puoli žiba yra auksas!
kurie jų kilnią dvasią ir lais
Spalaikovič taip įsikarščia
medžių kalba šventa,
bos konferenciją ir pasitarti, mą. Be ypatingų priemonių
Yra skirtumas.
vės nuovoką amžinai sugadino.
vo, kad suvažiavimo pirminin
Kaip žvaigždelės plevena,
apie įsteigimą internaeionalės pati Amerika nukentės,
Vieaą, dieną atėjo pas mane
gaili rasa krinta.
Visų, kurie jaučias Laisvės
bankos. Tečiau sumanymas a-j B e t l e n k l l m a r k e i nėra pa- kas pertraukė jo kalbą ir paj ) ^ i r § i r ( i y j visos* pajau draugas. Išsikalbėjova apie
ir Nepriklausomos Lietuvos
tidėtas toliau. Ir nežinia, ar iš. g e l b o s Vargiai ją išgelbėtų ir siųlė išsigerti šalto vandens.
mūsų literatus, dailės ir meno
Tai kokių žmonių yra pa
sunūs bei dukterys, yra šven
tos nutilsta.
naujo susirinkęs sesijon kon- projektuojamoji internaciona•
sauly. Niekuomet jie nepasi
Per daugel metų lietuviai ta priedermė tuojaus be jokio
Ramum tykumu, malda — kurinius. Staiga mano svetys
gresas prikels tą sumanymą. \į> } )an ka.
tenkina tuo, ką turi. Kad jie
sušuko:
pasauliui buvo mažai arba vi atidėliojimo pirkti Lietuvos
Jei to nepadarys, nukentės pa
dusia dangun kilsta.
galėtų, rodos, prarytų visas
— Ar žinai t Naujas laikraš sai nežinomi. Lietuva buvo Laisvės Paskolos bonų, ir tuo
ti Amerika.
Veltui, veltui, čia jos netu
kitas tautas.
Tik pagalvokite. Prieš karą
ri, pasiilgsti be galo, be kraš tis pasaulį išvydo! Ar skaitai! nutrinta nuo žemlapio ir jos mi paremti savo brolius Tė
keturios vokiečių markės be-|
Toki ir lenkai. Kaip ser to — plačiosios gamtos sunūs!
— Ne, atsakiau ramiai, nei piliečiai buvo pasaulio pa vynėje — atgaut Lietuvos sos
veik padarė vieną amerikonišLenkai tiesia savo valstybei bai,
taip lenkai yra slavai. Vist i k ir tuomet gali valandė- kiek nepaisydamas kad pris- miršti. Bet štai kilo pasauli tinę Vilnių ir kitas lenkų už
ką dolierį. Šiandie viena mar- j pamatus. Prie to eidami jie Taigi giminingi ne vien kilme, i ę užsisvajoti, minsimi nus kri- kaitys mane prie "atžagarei nis karas, kurio žiaurios au imtas Lietuvos teritorijas.
kė nusmuko beveik iki vieno; vartoja nekultūringų priemo- bet ir pobūdžiu,
dros negalėjo praeiti nepalisti pas savo idėjos draugus, vių".
L. P .
ftHiiiiiilimiiiiii
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Trečiadieni

Trečiadienis, fcugs. 14, 1921
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nių.
Skriaudos,
neteisybės
žmonių ašarų ir kraujo jie ne
paiso. Tokiam darbui Dievas
negali padėti. Gi be Dievo stastorai valstybei pamatai ar
aukščiau, ar vėliau turės griūti
.
ir
sugriauti pačią valstybę.
Šiandie lenkai yra pragarsė
ję kaipo atkaklus imperialis
tai. Kad jie tokji yra, apie tai
kuogeriausia liudija jų pačių
darbai.
Tečiau ne vieni lenkai yra
toki blogi žmonės. Europoje
tokių yra daugiau. .
Prieš didįjį karą Serbiįa
buvo maža ir silpną Balkanų
valstybėlė. Joje užsipliekė tas
didžiulis karas. Po karo pran
cuzų pasidarbavimu Serbijos
valstybėlė padidinta dideliais
plotais žemės. Prie jos priskir
ta Juodkalnija ir kelios Aus
trijos provincijos. I r visa t a
šalis užvardinta Jugoslavija.
Taigi, serbams nelaisvėn ir
vergijon pavestos kelios ma
žesnės tautos. Serbų valdžia
žiauri. J i baisiai persekioja
globojamas tauteles. Tos šau
kiasi pa.gelbos. Bet nėra kam
jų išgirsti ir gelbėti.
Tečiau serbai tuo nepasiten
kina. Pernai Tautų jšąjunga
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II Dalis

Sefira
Edvardas Truesdale.

(Tęsinys).
Užlipęs kalnan vėl sustojo. Viršukalny
žaliavo vynmedžiai; ant akmens sėdėjo
jaunas, saulės įdegintas bernaitis. Jo vei
do išreiška buvo meili kaip dangus, ir jis
širdingai pynė savo jausmą dainos meliodijon.
Išgirdęs žingsnius bernaitis nutraukė ne
užbaigtą dainą ir instinktyviai, kiek mekaniškai paklausė:
—Ar tamista nori laikraštį? Kokį? Aš
tamstai - į minutę parnešiu nuo gatyės.
Greit atsistojęs drąsiai ir prielankiai lau
kė atsakvmo.
*

niausiai sako ''pone > >
— Aš nesu New Yorkietis, mandagiai
atsakė vaikutis, ir aš nevartoju išreiškimo
' ' p o n a s ^ . Aš gimiau pietinėje Virginijos
dalyje, todėl aš ir sakau tamista. .
Užbaigęs tokį paaiškinimą, bernaitis pa
žiurėjo į vyrą lyg duodamas jam suprasti
kuomi esąs.
'
Vyras nusijuokė, ir pirm negu galėjo atsakyti, bernaitis pridėjo:
— Aš sakau tamista, tik kuomet parda
vinėju laikraščius ir nesu namie.
— Tai ką sakai kuomet esi namie?
— Jei sakau ką, tai sakau " j ų s " , man
dagiai nors karštai atsakė vaikutis.
Jis sakėsi esąs iš Virginijos. Ten gyveno
Amerikos aristokratija.
— Tai tu esi iš pietų. Tuomi pasisakai
esąs mūsų priešas, ar ne? juokaudamas
užklausė vyras.
— O ne, tamista. Pietai ir/žiemiai jau
senai išsimušė del savo ginčų civilio karo
laikais. Mes vaikai taipat darome. Susi
ginčiję apsidaužome ir vėl draugais esa
me. Ar ne taip ir tamsta darai,
— Tai labai geras būdas. Kur pardavinėji laikraščius?
— Aš parduodu laikraščius Čia arti prie
kalnelio. Močiutė yra labai atsargi. J i ne
leidžia mane eiti vidurmiestin kur butų
galima daugiau parduoti.
— Aš girdėjau tave dainuojant. Kas iš-

Vyrak urnai patėmijo kalbančio balsą.
Kartais šis yra saugesnis pažinimo ženklas
negu balsas dainoje. Ir vėl įsitikino kad
tas balsas tikras, saldus, galingas. Pama
tęs jį smigo mintin kad šis asmuo užgi
mė nepaprastai laimingose aplinkybėse.
Kraujas kalba, ir kraujas dabar kalbėjo
kad ir per prastas, suplyšusias drapanas.
Nejučiomis prisirišo prie bernaičio.
— Ačiū, bet aš jau perskaičiau laikrašČius.
mokino?
Tuomi atsakęs į bernaičio paklausimą,
— Močiute.
jis iš eilės paklausė:
—
Va Tai ji yra Javo muzikos mokytoja?
*— Bet kodėl mane vadini tamista. Aš^
Vaikas gardžiai nusišypsojo.
t
maniau kad maži New Yorkiečiai daž
Močiutės neturiu. Močiutė yra mano

motina.
Vaizduotė išdildė susilenkusią, riaukšlėtą, sidabrinių plaukų stovylą. Jos vietoje
pasirodė gyvesnė esybė, ištolo saugojanti
savo vaikelį, met ir dabar kuomet jis kal
bėjo. Vyro smalsumas kaskart labiau augo.
-*- Tai tavo motina ima muzikos moki
nius?
— Tiktai mane.
— Ar kas
kas yra girdėjęs tave dainuojant?
— Tiktai jinai.
New Yorko pirklybos praktika išmo
kino bernaitį, kad tas kurs svyruoja, pra
lošia. Todėl ir šiuokart, rodėsi kad jo at
sakymai buvo iš kalno prirengti.
— Kuo tu vardu?
— Edvardas. Mano vardas yra Edvardas Truesdale. Mes esame kįlę iš senos
anglų giminės. Gi tamistos vardas, ir iš
kokios giminės?
— Dar pasakyk man kur gyveni?
Bernaitis atsisuko į vakarus ir pirštu
parodė į pirmą eilę riogsančių trobesių.
— Mes gyvename tenai. Matai tą namą
gatvės viduryje? Tenai, tą mažą namelį
tarp dviejų didelių namų?
Vyras aiškiai negalėjo matyti.
— Tamista matai Washingtono ir LaFayette stovylas, ar ne?
— Taip, aš matau stovylas.
— Gerai, nuo tenai sek mano pirštą iki
pamatysite mažiausią, seniausią, labiau
siai apleistą namelį. Mes gyvename po tuo
stogu.
— Kuris namų numeris?
-^ Jie neturi numerio. Ten tik pusė nu

merio. Mes gyvename toje pusėje kuri
jo neturi
— Ir tu mokinies muzikos namie?
— Taip tamista, kodėl ne?
— Ant piano?
— Žinoma, ant savo piano.
— Tai turi ir pianą?
— Pusė klaviatūros neveikia, bet ma
mytė sako kad laikas pasamdyti geresnį.
Šiandien ji nuėjo į Dailės Akademiją po
zuoti, kad galėtų uždirbti pinigų tam rei
kalui.
Tylos šiurpulys perskrodė kalbėtojus.
Vyras galvojęs valandėlę atsargiai paklau
sė:
— Ar tavo motina pozuoja kaipo mo
delis?
— Ne. J i nepozuoja kaipo modelis, ji
vien save pozuoja. J i sakė kad aš reika
lingas nlokytojo. Tamista, ar esi buvęs
kada nors vargjdienis?
Vyras pažvelgė į bernaitį nuo galvos
iki kojų.
— Ar manai kad esi vargdienis? pakar
tojo jis.
,.
— Tikrai, nesu turtingas, nusijuokė
vaikutis.
H
— Pažiūrėsime, priešinosi vyras lyg ne
norėdamas šiuo kart nusileisti; pažiūrėsi
me. Dvi kojos, abi gana pigios, sakysime,
už penkis milijonus. Dešimts milijonų už
abi ranki. Dešimts milijonų už vieną akį.
Tiek pat už ausį. Mažiausia dvidešimts
milijonų už abi dantų eili. Keturiasdešimts
mUijonų nž širdį. Aplamai, greita sąskai
ta esi vertas bent Šimtą milijonų dolėrių. Yra daug senių ir gana daug jaunų

vyrų kurie bematant sutiktų užmokėti tą
sumą pinigų už tavąjį kapitalą.
Bernaitis pakėlęs galvą negalėjo paslėp
ti savo džiaugsmą kuomet vyras nupiešė
jį kaipo vaikščiojančią aukso kasyklą.
— Jei ąš bučiau vertas šimtą milijonų,
tarė jis švytruojančiomis akimis, aš bu
čiau taip turtingas kaip ta katedra.
Reikšminga tyla valandėlei užviešpata
vo. Vyras nustebęs ją nutraukė, rimtai
paklausęs:
— Kodėl galvoji apie katedrą?
— Aš visados ją prisimenu.
— Ar esi kada buvęs viduje? rimčiau
klausinėjo vyresnysis.
— Buvęs jos viduje?! O, tamista, ta
yra mūsų bažnyčia! Mes ten einame kiek
vieną šventadienį. Kas vakarą mes žiūri
me pro langą į jos bokštą. Aš galiu iš
vardinti visus Apaštalus ant jps stogo,
pradedant mažuoju Jokūbu ir baigiant Si
monu. Aukštasis Jokūbas, ir Petriukas yra viduryje, ir čia Edvardo blizgančios akys nusijuokė.
— Kodėl vadini apaštalą Petriuku. Ar
nežinai kad tuomi jo garbę mažini?
— Bet jis buvo Petriukas kuomet buvo
mažas. Jis tuomet nebuvo apaštalas.
— Ir nevadink didįjį Jokūbą, aukštuoju
Jokūbai. Labai negražiai skamba.
— Tai kodėl jis vadina save didžiuoju
Jokūbu. J i s nėra didesnis už kitus. Jie
visi yra pusdešimtos pėdos aukščio. Žiū
rėk ten arti bokšto Gabrielius Arkange
las. Jis yra taipat pusdešimtos pėdos.
Jei jis Ūk truputį pasisuktų į dešinę, tai
trimituotų tiesiai į mano langą.
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naoa Itangiffitf "Tarpas"; is> k a s sąVaitė,skaitytos paskaitos vimo jis negali išsiplėtuoti.
Waterbury, Conn. Atstovas tartasi įvairiais dalykais. Net Dabar gi sutarta, kad kiek
D,. M. T. STRIKOLIS
džiaugsmingai sutiktas, pa išneštas protestas arba reika vienas mokytojas įmokės po
• Lietuvis Gydytojas tr CtOi
Gydytojau Ir
Peoples Teatro H u n e
reiškia, kad "Varpas" tam lavimas, kM butų tikybos 50 auks, o dar surinks auko
. U«ift W. 47tk Str. Tel. Bout l * t l
4441 So, Western Ave.
<m m m 11 i • • i « H » • • • • •>• • • • • • Į m m » i • • • • • • » • • « • * • » • ! • i • • J
susi vienyjimui pilnai pritaria. kursuose mokoma. Susirinki mis po 50 auks.; tokiu bū
« lkl 8 rak. Nedėl 18 j
Telefonas Lafayette 4146 ifValandos:
BOLŠEVIKAI
SU
PROPA
valdžiau pa kurios valdymu Lie 4) Dailės Dr-jos "Aušrelės " mai buvo daromi drauge su
l k i 11 ryte.
du manoma, kad galės šiais
Valandos: f-11 rytais 1-1 pc
Rea. 8114 W. 43*d Krect
GANDĄ.
tuva netik yra ištekliuje, bet vedėjas, p. Jonas Dirvelis pa* Kretingos apskr. mokytojais;
Jpietų Ir 7-8 vakaraia Nedėldiemetais pripirkti apie 150 kny
dar
gali
pagelbėti
maitinti
ba
Kuo ryto Iki pieL
itniais ttktat po pletu 8 lkl B.
sako prakalbėlę dailės reika paskutinis gi rugpjūčio 10 d. gų ir šiek tiek savo sąjungos
!
£T.-l. McKinley 8*8
Sheboygan, Wis. — Pasta daujančią Kusiją kuri yra po luose.
* » BS 881881881881 • • • 881 B* 881881881M
buvo tik Telšių apskričio. Iš narius patenkinti ir jiems pri
bolševikų
valdžia.
romis dienomis vietiniai bol5) Sulig įnešimų ^Gabijos", skirtas delegatu į Mok. Katal. duoti apšvietos. Buvo prisi
ševikeliai, kurių vos'keli čio
Tie bolševikėliai lai keliau uAušrelės" ir pavienių atsto Kongresą 21-23 rugpj. moky minta kreiptis ii* į Amerikos
DR. P. ŠIMAITIS
NAPRAPATH
Furopean Americanfiu roau nai yra, dalino kokius tai L. ja } savo badu marmamą Rusi vų, likos priimti sekanti pa tojas Meškauskas iš Plungės, lietuvius aukų dėlei.
2418 W. 45 Str.
Chicago ! g
L>. L. L. I-mo Apskričio Piki ją, o pas mus nieko nepelnys. grindiniai įstatai:
(Prie Westcrn Avenuc)
paskirstytas Telšių skyrius į
Fabionas ir MieKievics ved. Kom. išleistus plakatus. Tai
ydau Be Vaistu ir Be Operacijos^
Mes pirksime L. L. Paskolos
'atskiras dalis, kurios ir moky ŽYDŲ LITERATŲ LAIK
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
(Bus daugiau)
'ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p.x§
RAŠTININKŲ SĄ
kgul sutarimą. Išskiriant ketvergus.H
tojavimo laike veiks ir daug
Siuntimas pinigu, laivakor tikri šlamštai. Pilni plio vonių'j r palaikysime Lietuvos vai
ant Lietuvos valdžios, jos j ^ į ą kuri privedė Lietuvą prie
JUNGA KAUNE.
tės, paiportai ir t i ,
domės kreipiama į katalikų
r
gerb. Atstovo Čarneckio ir a- tokio ištekliaus kad ir kitus
NOTARlJCSAS
mokytojų knygyną ir stengia Prieš kurį laiką Kaune įvy
#JUA#3^#iL8ia*a8ia#a^#&*a# J
Real Katate, Paskolos, Insurtaai
gituojama
prieš
L.
L.
Paskolą.
L
li
maitinti.
a
f Telefonas Boulevard 8188
J
Ir tt.
masi jį padidinti, kad visi ga ko pirminink. žinomam žy
809 W. S5th St., Kamp. Halsted 8t.
Alytaus
dždukelis.
Bet mūsų kolonijos žmonės
Šias žinias mūsų koresp. lėtų juomi naudotis.
Tel. Boulevard 811
dų literatūros kritikui D-rui
Vai.: 9 lkl 6 kasdieną
yra sveikas dvasios. Jie ne
pasiuntė
oro
paštu.
Tarp,
Kau>
*
Numatoma tokia dalis Tei Eljaševui (Bal Machšoves) žy
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 rak.
DEWTISTAS
J
PRAKALBOS VIETOS
klausys tų Lenino .ir Trockio
Ned.: iki S po pletu.
no ir Berlyno skraido kasdien siuose, Plungėje, Tveruose,
dų rašytojų ir žurnalistų posė
SSS1 South Halsted Str
o
PADĖTIS.
bernų melų ant Lietuvos val
pašto orlaiviai. Laiškas turi Luokėje ir Žem. Kalvarijoje. dis tikslu įkurti Kaune žy
Valandos: 8—11 A. M.
•
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1 _ 5 ; 7 _ s p. M.
S
— — —
džios. Jie supranta Lietuvos
šiuos antspaudus. Telšių ant- Ten katalikai mokytojai susi dų rašytojų ir žurnalistų są
Rea.
1189
Independenoe
Brvd.
ajt«*aAja*aAa*aAa#aifl*ata*fl
Spriiųr
Valley,
IU.
—
Rugsė
spaiidų su rugp. 17 d. Kaune grupavę po kiek galės gal po jungą. Nutarta įkurt sąjungą
Telefonas Von Buren 894
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ jo 4 d. įvyko prakalbos. Į Šv. buvo rugp. 19 d. Berlyne 3—5 susiėję kartais pasitars šį
kuri rūpinsis kultūriniais bei
'Kazimiero Draugiją įsirašė rugp. 20. d. ir Chicagoje buvo
KENČIA NUO KIRMI
tą, paims knygų skaityti, pasi- [medžiaginiais savo narių rei|gerb.
klebonas
kun.
S.
BysNŲ
IR
APIE
TAI
Rusas
Gydytojas
rl
&
d.
rugsėjo.
UCBTTJVI8
kalais. Taip pat nutarta iš
dalys žiniomis.
Specialistas Moterišką, Vyrišką
,'trais garbės nariu ir 12 narių
GYDYTOJAS IR C H I R I R G AB
NEŽINO.
Oflni Ir Gyvenimo vieta
Valką tr visą chronišką Ilgą
Mokytojų kursai
leisti rinkinį "Lietuva", ski
metinių.
Kat.
Mokytojų
kilnojamasai
8858 South Halsted Street
VALANDOS: 10—11 ryto 8—S B»
Tūkstančiai vyrų,' moterų ir
riamą žydų gyvenimui Lietu
Aat vtrtaM rnlT«nAl Stata B u k
Telšfti.
Rugp.
10
d.
š.
m.
baig
pietą, 7—8 vak. NedėUomšs 8 0 — l l i vaikų
Lietuvių
yra
nemažai.
Be
Valandos nuo 18 lkl 11 ryte; nuo
knygynas
jau
nuo
pernai
stei
yra paliesti stučkinėms
Ofisą* 8854 So. Halsted Kt., Oktas* kirmėnėmis, ir apie tai nei neži
8 lkl 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak
ti šių m., vasariniai mokytojų gdamas, tečiau del lėšų stoka- voje.(ž. R. M-jos Spaud. Skyr.)
darbė
didelė.
Kiti
Lietuvon
Hedellomls nuo 18 iki i.
Telefonas Drover 999S
no. Tas griaužimas viduriuose ir grįžta. Seserys pageidauja kursai Telšiuose. Kursai pra
TtllfMM
sllHlllllilIlIlIlIlIllimJlllllfIJIIIMIIIIMIISi sveikiausiems padaro
- * i
gyvenimą
sidėjo
birželio
25
d.,
lankė
juos
nesmagų. Jų gydyjimas nuo ki mos. Yra kelios lietuvių kata
Kankina PUi«k&no« ?
tokių ligų būva be pasekmių kol likiškos dr-jos. Miestas svei- 132 asmenys: 111 mokytojų,
NAUDOKITE
RuffleS
Tel. Blvd. 7042
nesuras tokio jų stovio priežas
jau mokytojavusių ir 21 kan
Ar Jum* Galvos Ot£ Tf.«it, ?
ties. Tūkstančiams dolerių pra
-NAUDOKITE
Įfaffles
Gterb. klebonui Bysjtrajui, didatas. Kursuose buvo dvi
leidžia visokiems tonikams ir vai
Praktikuoja SO metai.
LIETUVIS
Ar
Jtfstf
Plauksi
5leaJca?
stams, kolei laimingo prietikio ne taip gausiai parėmusiam Šv. grupės: jaunesnioji 75 ir vy
Ofisas 8148 Mo. Morgan ht.
4719 SO. ASHLA8TD AVKBTU91
NAUDOKITE J(jlffleS
.
suras kokią mažą dalį parasito, ir Kaz. Dr-ją, tos dr-jos vardu resnioji 57. Mokytojais buvo:
Kerto S8-ro S U
Chica*o, UOL
arti 47-tos Gatvės
Am Ją* Norit* Apsau^otr Juo»? J
tada taip kaip ranka atima ligą
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak.
8PECIJAUSTA8
p. Plaušinaitis (Telšių apskrir
NAUDOKITE įįtlffles
'
į
Beredomts nuo I lig 9 vakare
Moteriškų. Vyrtfiku. taipgi •nroir nelaimingi gryšta prie gyve jreiškiu didelės padėkos ir pa
fJSJailpBui
savo
plaukų
įnjumim
ir
tankiais
'ties mokyklų instruktorius) L.
niakų H»ų.
*5=K5i
ninio kaip ir išplėšti iš mirties garbos žodžius.
NAUDOKITE
Jįflfflej
OFISO VALANDOS: Nuo 18 r/to
nagų.
Daug
vyrų,
moterų
ir
vai
AbrortlaA'icTuį
J.
(įėdmlnas,
Užlaikymui
jfalvoe
odot
sveikai
ir svariai
lkl 8 po pietų, nuo B lkl S valan
Kun. P. Kasčiukas,
kų
kenčia
ir
paprastai
nepasvei/[
NAUDOKITE
Įt\uffleS
dą vakarą.
p, Ko4)litš. Moliuke\/ieius (kre
I ' VALENTINE DKESMAJUHG
HadėllomlB nuo 8 lkl I po piet.
ksta kolei kiriųinai nebus praša Šv. fta^'. Dr-j,os Generalis
ti ngos apste instr.y'ir tfar^jflb
COLLEGES
Ruffies galima gauti visose aptiekose,po 65o. bonką, arba tiesiog
linti iš organizmo. Tad jei nusi
Telefonas Yards 887
t ) . rplį^ims/A-įerikpje.
620& 8 . H a l s t e d , 2 4 0 7 W .
JĘ iMirbeją per g&tc. jįž^75c. ponką.
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manai, kad . toktų^ kūlimų tavyje
1850 N. WeUs St.
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'<*<)< F. A D . R I C H T E R & C O .
157 Mokyklos Jungt. Valstijose.
yra kuogreieiausiai imkis juosi
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Tonaų
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M.
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3 5 t h Si.
N. Y.
:
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-] prašalinti. Tikriausiai ženklai jog?
r
c
mo, Designing bizniui ir narnamai
Kursai buvo Kretingos ir
Vietos duodamos dykai. Diplomai] turi kirminus yra kad Jų dalys
•
I
Teisių apskr. mokytojams, teMokslas lengvais
atmokė Jlmala< išeina.
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-<
Dauguma mote
Amerikos Lietuvių Dailės eiau Telšių apskričio buvo 58,
[reikalaukit
knygelės.
Perkėlė seavo ofisą po num
rų vyrų ir vaikų
Tel. Seeley 1B4S
Draugfijų Susivažiavimo, lai Kretingos 47'r Mažeikių 5 įr
{4729 So. Ashbuid Avenue*
yra gydomi nuo
j%
SARA PATEK, pirmininkė.j
Tauragės apskr. 1 mokytojas.
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visai kitokiu ligų
Specialistas
I
tuose, Dailės ir Dramos Dr Dėstyta šie dalykai: paidagokuomet
ištikrųjų
S D 2 I O V T J , MOTKRV ir VYRŲ L I G I ' |
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visa priežastis y•Valandosnuo 10 lkl 12 ĮSryto: n u o |
jos "Aušrelės" kambaryje ginė praktika,, paidagogika,
• 1 lkl I po pietų: nuo 7 iki 8 : l f |
ra jų skilvis. Kuo
83 Green St v Woreester. lietuvių kalbos ir aritmetikos
S v a k a i a Nedėl tomis 18 kii 1
" L A I V A S " eina kartą į savaitę.
I met neturi apeti
l
Telefonas Dreiel 8S89
metodika,
lietuvių
kalba,
arit
Mass.
to, širdi griaužia,
" L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
F,
metika,
geometrija
ir
gamtos
jauti skausmą vikinimas.
3107 So. Morgan Street
.«
Juruose, skausmą Martišius, K. A.\Masaitis, P. mokslas. Užsibaigus' kursams
CHICAGO, ILLINOI8
" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių.
strenuose silpnu Steponkus, A. Jesiunas, F. Nor
DR. M. STAPUUONIS
kvotimus
telaikė
tik
81
lan
Telefonas Yards 5038
mą akyse mirguliavimą tai ženk butas, A. Kūlis, S. Kūlis, J.
" L A I V A S " atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
NARRAPATH
kytojas;
išlaikė
bent
iš
vieno
Valandos:
—
8
lkl
11
U
ryto
lai kad kas nors yra negerai su
l GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 5 po pietų iki 8 vak. Nedėiio
" L A I V E " tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža
&itrikaitė, V. Timinskaitė, F. dalyko 59 mokytojai; gi 7 iš
jusu
skilvių,
kad
skilviniai
kir
OPERACIJŲ
mis nuo B lkl 8 vai. vakarą
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
Ofisų Valandos:
minai tenais ponavoja. Pas vai Joniškis, A. Abrozevičia, J. laikė iš visų dalykų. Dar pa3347 Emerald Avenue
" L A I V A S " visur ir visiems naudingas, bet naudingiausiaskus tUojaus galima patemyti, jie Jasiunas, K. Budinavičius, V.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
tėnrytina,
kad
naujai
pastoję
nenori valgyti, miegoti jiems tan
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
Telefonas Boulevard 9397
Jankauskas,
O.
Montviliutė.
kiai galva skauda, jie neturi noro
kandidatai į mokytojus yra
731 W. 18-th Gatvė
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
I
žaisti
su
kitais
vaikais.
Laxtan
yNuo 2 lkl 8 vaKare.
baigę mokytojų metinius kur
kodaugiausia.
ra sutaisytas kad panaikinti
Rinkimas Susivažiavimo
sus • prie Telšių gimnazijos 6,
skilvines kirmėles iš jūsų syste" L A I V O " kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
Vedėjų.
fcaigę 4 kl. gimnazijos 12 ir
mos ir yra daugumos žmonių
Adresas
1900 S. Halsted Str.
Pirmininkas
rinkta
slapta
vartojama su gerais rezultatais.
mažesnio išsilavinimo 2.
TeL Ganai 9118
Pilnas būdas gydymo Laxtan nominacija ir slaptu balsavi
J. P. WAITCHES
Valandos: 18 ryto lkl S
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei mu. Kandidatais nominuota:
Lawyer
Oyvenlmas:
Naujos mokyklos.
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus
LIETUVIS ADVOKATAS
1811 W. B3rd
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
pradėk gydytis nes gali išsivysty A. J. Gotautas, M. Biekša, V.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
Šįmet įkuriamos naujos mo
Tel. Dearborn 6096
Tel. Prospect 8488.
ti
kunvulsijos
ir
kokios
kitos
li
Gegužis.
Didžiuma
balsų
iš
Vakarais: 4509 So. Ashland A ve.
gos? Laxtan yra parduodamas rinkta, A. J. Gotautas, pagelb. fcykios: Vidmantų kaime (Va
Tel. Yards 105 S
Dro. Lameco Lab., Forbes at
Buožninkuose
M. Biekša. Raštininkas slapta rnių valšč.)
Moultrie, Pittsburgh, Penna. *
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(Alsėdžių
valšč).
Vedegėnuose
a»
V,
(Apgr.) nominuotas K. J. Paulauskas
Tel. Canal 157 Vak. Canal 1118
Telefenaa PuUmaa 888
ir B. Mingilas — didžiuma (Rietavo valšč.). Gegrėnuose
Dr. P. P. ZALLYS
balsų išrinkta K. J. Paulaus ir Pasruojuje (Žem. Kalvari
Lietuvis Dentistas
jos valšč.), Sedunave (Telšių
kas,
pagelbininkas
R
MingiTelefonas
Prospect
8598
19801 So. Mlshlgan Arenus
Lietuvis Gydytoju Ir
Galima gauti šios ,
valšč.), Kaunatave ir Juoza
BsMbukd. I1L
ias.
Maršalka
F.
Skliutas.
Val
•AlANDOSt B ryte Iki B vakare.
Ohirnrgms
Puilman 841 Ir 8189.
dybai užėmus vietas ir pirm pa ve (Telšių apskr.) rusų mo
1811 So. Halsted Street
Valandos: 18 lkl 11 ryto: 1 lkl 4
pakviestus "Sandaros" red., kyklos. Beta dar manoma įGeneralis
Kontraktorius
po piet. 8 iki 8 vakarą.
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V. J. Šliakį ir "Amerikos kurti Lankų lauke (Alsė
!»'•>• » » • » ! • • • • • • • • » • • • » » • m*m Jk
•Pkone Seeley 7418
s
Lietuvio" red. V. S. Jokuby- džiuose), ir Plungėj antrą mo
Namų Statytojas
Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
$3.50
DR. L M. FEINBERG
kyklą.
n&
pasakė
po
trumpą
prakal
SGydo specijaliai visokias vyrq Irs
5308 So. Robey Str.
Ramybė Jums (kailio apdar.)
2^0
moterų lytiškas ligas
bėlę,
linkėdami
geriausių
pa
w
| Ramybė Jums (audeklo apd.)
2.00
Mokytojų dvi grupi.
=2401 Uadlson Str^ kampas Wes-=
#
Darbas
atliekiamas
pirmos
kliaSios m a l d a k n y g e fonnatas yra 5 ^ x 3 % . Puslapių turi 958, bet na
sekmių susirišti visoms dailės
=
tern Ave., Chlcago
ę, sos už prieinamas kainas.
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
= Valandos: 1—4 po plet 7—9 vak a
Jau beabėjo, žinoma, kad ir
dr-įoms.
sių maldų.
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ADVOKATAS
•
pas
mus,
Telšių
apskrity
mo
Ofisas Didmlestyji
Tarimai.
a Tel. Randolpk 3898
kytojai pasidalinę į dvi grul 29 South La Baile Street |
AMERIKOS
UETUVIŲ
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd
1.75
A. A. SLAK1S
Kambarls s 84
1) Nutarta ypatiškai užkvies |>i: mok. profesinė sąjunga ir
ADVOKATAS
Aniolas Sargas — juodais apd
1.50
Telefonas Central 8390
tiems svečiams: komp. M. Pet- mok. Katalikų Sąjunga, TelOfisas vidumiestyj
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd
1.75
ASSOCIATION BLDG.
rauskui. " S . " red., V. J. Šlia- mų apskrity dauguma mokyto
18 So. La SaUe St.
Mokinama:
angliškos
Ir
lietuviškos
Vakarais,
| Vainikėlis — baltas celluloid apd. su
kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste kiui, "A. L." red., V. S. Jo- ]jų yra profesinės
Valandos: 9 ryto lkl 8 po platų
sąjungos
nografijos, typewritins*. pirklybos tei
paveikslėliu ant apd
1-75
1
Panedėlials iki 8 vakarą
'
sių* Suv. Valst. istorijos, abelnos isto kubynui suteikti sprendžiamą j (gal y2) ir mažuma (gal /4)
Nedėliotais ofisas uždarytas
t
1.50
rijos, geografijos, politikinės eokno- balsą, o kitiems svečiams pa- K a t . Mokytojų Sąjungos; kiti JĮ Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd.
mijos, pilietystės.
dailiarašystėa.
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
net
neprisideda
nei
prie
vie
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto lkl tariamą balsą.
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII
§ Aaiolėlis — juodais apdarais
1:50
4 valandos po pietų: vakarais nuo 8
! Tel Yards 6666 Blvd. 8448 =Tel.
2) Susivienyjusių dailės dr- nos, nei prie kitos. Butų ge s Aniolėlis — juodais apdarais
Canal 257
I iki 1 8 v a i .
0'75
Dr. V. A. SLMKU3
ra,
kad
šios
sąjungos
nariai
| Dangaus žvaigždutė
60c.
i DR. C. K. KLIAUGA " 3106 S. Halsted St., Chicago. 'jų nutarta užvardintu Ameri
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
vienas
kito
neužgautų
tečiau
LIETUVIS DENTISTAS
kos 'Lietuvių Dailės Draugijų
1 Aniolos Sargas
juodas apd. $1.25
r tau
=1821 So. Halsted St., Chicago, m .
B. Halsted St. OaJoago.
Sąjunga.
Tuomi
pirmą
sesija
^
;
žiūrėk,
kursuose,
tadi
Kampas 18th St.
f Pulkim aat kalių
2.50
idos: 18—11 la ryto 1—8 1»
SALItTNAS
ANT
PARDA
SValand.:
B—12
rytą,
ir
2—B
vak.
S
užsidarė
1:30
vienai
valandai
vtenaą
tad
kitas
besijuokiąs
8 vakar* Usd. 19—13 18 ryto. J
| Pulkim ant kelių
2.00
VIMO.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuitiuiiiiiuiiiiiiiuuiirj
iš
katalikų
mokytojų.
Pulkim aut kelių
1.85
pietams.
903 N. Racine Ave., prie
L50 |
ANT PARDAVDIO BUCERNE TR
Katalikų mokytojų sąjunga. | Pulkkn ant kelių
Sesija Antra.
Hilwaukee Ave's
?S>$8«E«I^*
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DR. A, K, RUTKAUSKASi I
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LIETUVIAI AMERIKOJE. !
ia

t

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

DR. C. KASPUTIS ?

v

DR. S. NARELIS

DR. A. A. ROTH,

DR. G. M. GLASER

Dr. C. Z. Vezeflis

1

y

PROTOKOLAS.

j DR. CHARLES SEGAL S

Užsisakykite "Laivą

1Dr • Me Stupnicki

DR. A. L YUŠKA

"laivas"

•

*

'

"DRAUGO" KNYGYNE

DR. P. Z. ZAUTORIS

RUDOLF HLAVKA

• MALDAKNYGES

\ ¥. W. RUTKAUSKAS •

MOKYKLA

[•V

GROSERKE
Labai geroj vietoj; bianis Cash, lie-,
tuviij ir lenkų apgyventoj vietoj.
Priežastis j pardavimo:
savininkas
išvažiuoja Lietuvon.
2241 W. 21st Str. %

.

- "

.

•
•

'

•

«

1 •V

X:

l_

•

Užsisakydami adresuokite:

Bods šįmet ir katalikų mo»'Atidarė pirm. A. J. Gatau
'DRAUGO" KNYGYNAS
RAJUtOAD TK7KJET BROKBR
I t a s 2 Vai.
kytojų sąjunga kiek geriau
Exkursijiniai tikietai
perkami* ir '
Chicago, IIL j
malami. Numuštos kainos. <
3) Atvyksta atstovas J. Mar- pradeda veikti Kursų laike | 2 3 3 4 So. Oakley Ave.
i s ^ ^ ^ s ^ T e l r H a r S o ^ S T s cmkevičtus nuo Lietuvrų Dra daryta susirinkimai beveik tMiiieiiiiiHiiiiiitiiiifieiieeiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiBiBiiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIi
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PIRMAS
SPEKTAKLINIS
PO VASARINIO SEZONO

IR TEATRAS
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L. Vyčių 13 kp. svarbus su
Labdaringos Sąjungos įvy sirinkimas įvyks rugsėjo 14
kad visos kuopos remia Aps kusi vieša rinkliava Chicagoj d. 8 vai. vakare Davis Sąuare
rugsėjo 12 d. gana puikiai pa- parko salėj.
krities sumanvtą darbą, atida
vyko.
3N
N
Koresp.
ryti Darbininkų biurą, ir ski
Sulyg kuopų surinkta:
\
ria finansinę paramą. Tiktai
laukiama pritarimo, ir para 1 kuopa, Šv. Kryžiaus
par. ..,
$711.43
'
mos iš tolimesnių kolionijų.
4
kuopa,
Dievo
ApSekantis susirinkimas bus
veizdos par
138.16 Mūsų Gerbiamas Atstovas,
ARBITRAS ATSISAKO NUO ant Bridgeporto, Šv. Jurgio
PERKLAUSINĖJIMŲ.
V. Čarneckis, atvyksta Chicapar. svet., rugsėjo 25 d., 2:30 5 kuopa, Šv. Jurgio
par
.".
805.07 gon rugsėjo 25 d. š. m. Chi
po pietų.
6 kuopa, Šv. Mykolo
Teisėjas Landis buvo suti
cagos Bendras Komitetas savo
Susirinkimą uždarė
pirm.
kės išklausvti namų statymo- R. Andreliunas,
posėdyje išdirbo sutikimo proatkalbant
/
.
7 kuopa, Aušros Vartų
darbininkų unijų argumentų, maldą.
gramo pieną, kurį žemiaus
par. . . . . .
kodėl jos nepasitenkinusios j
. . 428.71 skelbia.
R. Andreliunas, pirm.
\
•
8 kuopa, Nekalto Pras.
paskelbta nauja mažesne užSutikimo Komitetą sudarys
A. Bislis, rast.
.
P. Švč. par. • • • • • •
mokesnimi. Tam tikslui pas
613.13 A. L. R. K. Federacijos Aps
kyrė rugsėjo 21 dieną.
kritys, Chicagos Lietuvių Ta
IŠ DRAUGO PINIGŲ SIUN
Išviso
.
.
.
.
$3.023.30
Kadangi darbininkų daugu
.
ryba, ir L. L. P. Chicagos ir
TIMO SKYRIAUS.
Tą^dieną išviso 32 organi Apiel. Apskritys, išrinkdami
ma pakėlė streiką, atsisaky
dami pripažinti naują užmoI r vėl gavome iš Lietuvos zacijos rinko aukas. l i e t u  kuodaugiausiai įžymesnių as
kesnį, teisėjas atšaukė savo Ūkio Banko pluoštą kvitų su viams yra pranešta, ,kad jie menų iš kurių po vieną bus
*
paskelbtą išklausinėjimą. Tei
daugiausia surinko.
Miesto priešakyje, visi apsirėdę pilnoj
parašais, kad pinigai yra iš
sėjas sako, kad darbininkai
valdininkai, kurie rūpinasi uniformoj, ir važiuos automo
'
mokėti kam priguli.
!
pirmiau turi pildyti jo nuosviešomis rinkliavomis lietu biliais.
Be pirmiau paskelbtųjų ga
prendj, turi pripažinti jo pas
viams pranešė, kad galėsią
vo pinigus Lietuvoje, kuriuos
Publika kviečiama kuoskait
kirtą užmokesnį, vadinasi, tu
kas metas daryti viešą rink
siuntė šie asmeniųs:
lingiausiai susirinkti. Visi da
,
ri dirbti, ir tik paskui reika
liavą. Žmonės stovintieji prie
Cibulskis Petras
lyvaują sutikimo iškilmėje pri
\
lauti peržiūrėti ir pataisyti
Labdaringosios Sąjungos Cen
•
Balzekas Stan. (Valparaiso,
valo
turėti
tinkamus
ženkle
/
paskelbtą nuosprendį.
tro jau dabar pradeda kalbė
m
Ind.).
lius, kurie bus suteikiami įei
Savo keliu didieji kontrakti apie stiprų susiorganizavi'
Andrušis Antanas
nant į stotį. Automobiliai pri
toriai paskellvė, kad jei darbi
mą
del
ateinančių
hietų
rink
Runkelaitė Domicėle
valo būti papuošti Amerikos
ninkai i 48 valandas negryž
liavos,
kad
atneštų
dar
geres
Peldžius Antanas
ir Lietuvos vėliavomis.
darban, jie imsią darban ne r
nes
pasekmes
negu
šį
metą.
i
Mozeris Antanas
ts
unistus.
Ir tuomet prie na
Pranešėjas.
Trys Komitetai sutiks At
Butkevičius Juozapas
|21 f 1111:11111 E 111111 E !«1111111111 M ; 11111 f i : f 411 E 1111111111111 • 11111; 1111111111111111111111111111 r 111111—
mų statymo Chicagoje bus įstovą
išeinant
iš
vagono,
—
Slazas Antanas (Chicago
/
|
BEETHOVENO MUZIKOS KONSERVATORIJA.
1
vykinta "open shop," sako
IŠ
NORTH
SIDES.
publika stotyje padarys taką,
Heights,
U
I
)
.
kontraktoriai.
ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS
išėjus laukan muzika sutiks
Bartusevicz Pranciška
Jau kad suiro namų staty
Aštuntas sezonas prasidės
Bazaro pasekmės gana ge- ir griežiant muzikai palydėsiVitkus Bronys (Rochester,
n reSS VieŠbut}
mas Chicagoje. tai suiro., Ne
ros.
Į
tris
vakaras
padaryta
i
T
»
°
°
«
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
RUGSĖJO 12 D., 1921 M.
N. Y.).
ta.
Geras
maistas,
ir
užtektinai.
Di
žinia, kas tai salės atitaisyti.
Vakaras La Salle viešbuty. dele pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- |
MOKINAMA
Povilauskis
Jonas
(Ind. įei£ų virš 1,000 doleriu. Šešta
rankumai. moderniško laivo.
dieny atsibeldė Ickus iš Ma
Piano, vToorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinoj
L. D. S. CH. APS. PROTO Harbor, Ind.).
Vakare kelsime puotą (ban
| gitaros etc.
KOLAS.
Stasiolis Kaži m. (Johnston ria mpoles ir nemažai šposų ketą). Dalyvaus visi Chicagos ^REDSTARLINE
Dramos ir ldiasiško šokimo. Baigusiems įvairias mu- 1
prikrėtę. Sekmadieny
buvo
City. 111.).
įžymesni lietuviai ir Ketu
Išplaukia kas savaitę
| zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis. 1
juokdariai iš Pilviškės. Šį tre
Rugpiucio 18 d. 1921 m.,
Ceteas Kazim.
vės. Programą atliks garsiausi l'ier 58-62 North River, New York
Kataliogai ant pareikalavimo.
čiadienį 14 d. rugsėjo žadėjo
Sanilantl)
New York t
(Spalio 15
Liet. Darbininkų
Sąjungos Juzėnas Jurgis
Chicagos ir visos Amerikos so Gothlaml)
Hamburg
(Rūgs. 22
atvykti Šatrijos Ragana. Ma
| 3259 So. Halsted Street,
Chicago, UI.
Tik 3-čia klesa
Chicagos Apskritis laikė su
FTimenauskienė
Marijona
listės-tai. Kalbės įžymus lie
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14-th St.
"."."•
tysime, ką jį mums pagieduos.
Flnland)
New York
(Spalio 1 |
sirinkimą Nekalto Prasid. Pa (Lima, Ohio).
tuviai ir amerikonai.
Lapland Ruga. 27
Zceland Spal. 15 ^ J 11B!!!!I !E19!E;111M11S11111!1:111111 f IE111111;11111]111]EIM11111(f 111J111111f11111;11M111111f f111f f f
Trečiadienis yra biznierių
nelės Švenč. par. svet. BrighKroonland)
Ant\verD
(Rugs # l?
Gaižauskas Mykolas (FarLapland)
Rūgs. 24
diena.
Tikimasi,
kad
North
Keturių Dienų Maršrutas
ton Parke. Susirinkimą ati mington, 111.).
Sides, biznieriai skaitlingai at
Chicagoje.
darė su malda pirm. R. And
(Bus daugiau)
\ * AMERICAN LINE
silankys į bazarą ir parems Sekm. rūgs. 25 d. tūkstančiai
reliunas. Atstovai atsilankė iš
Manchuria)
New York
(Spalio 6
parapijos
reikalus.
keturių kuopų. Praeito susi
Mongolla)
s
\
(Spalio
20
lietuvių pasitinka Atstovą ir
VALSTYBINIS DARBAS.
Minnckahda)
Hamburg (Rūgs. 22
rinkimo nutarimai buvo-' pers
Rep.
dalyvauja puotoje.
Tiktai tiesiai į Piliau
kaityti ir priimti.
Iš L. L. Paskolos susirinkimo.
Pirm. rūgs. 26 d. Atstovas INTERNATIONAL MERCHANTILE
..,uernlii*i Anental Ontralės Ir Rytine* Europos
"MARINE CO.,
Raportas
organizatoriaus,
Rūgs. 12 d. teko apsilankyti IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. kalbės centralinėse lietuvių
NORTH GERMAN LLOYD, BREME5N
116 lalvŲ — 1,250,000 tonu.
dvasiško vadovo
kun. Ant L. L. Paskolos Chicagos aps
kolonijose, Bridgeporte, ir 18- Chicago: P. O. Brown, West Pass
U New York o tiesiai I
Lietuvos
Vyčių
4-tos
kuopos
BREMENA
— DANZIGA — LIEPOJU
Briškos. Kalba, kad vasaros kričio sus-me. Maža darbuoto
Agent, 14 North Dearborn St.,
tos ir Union Ave. (Dievo ApTiesioginis fsu«isiekimn» į LIBPOJU per Dancigą, Tiesus persima!firma* nuo
laivo ant laivo
metu agitacijos negalima ves jų kuopelė. Jos uolusis pirm. savaitinis susirinkimas įvyks veizdos Parap.)
FOTO>fĄC
KUSTH. ZZ, l4ipkr. 5. Gruodžio «4
HUDSON
Spalio 15, Gruodžio 3
ti. Duoda naujus sumanymus, J. A. Mickeliunas, veiklioji trečiadienyje, rugsėjo 14 d. š.
Antr. rūgs. 27 d. Atstovas
PR1KCESS
MATOIKA
Spalio
22 Ir Gruodž. 10
kokiu būdu butų galima pa rast. E. Statkienė ir atstovai m., mokyklos kambaryje,, 8:00 kalbės smarkiose kolonijose
IA Ncw York o TIRŠTA f | CJIJKRBOI IIG—BRKHEN
•~— Greičiausi laivui plaukianti po Amerikos Vėliava
valandą vakare, vietoje ketvir
•
piginti darbininkams pragyve ir visų Paskolos Stočių.
AMERICA
Kurs. 88 ir lapkričio *»
West Šide ir Cicero. North Si
GEORGE H ASHINGTON .Spulig 4. l a p k r . g. Gruodžio 8.
-nimas: pirkti produktus ant
Negirdi mitinginio triukš tadienio.
de prisidės prie jų.
H. Claussenius & Co., General VVestern Pass. Agents
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULT
Visi nariai yra prašomi at
ūkių, vežti į miestą ir par mo. Visi ramiai ir rimtai
100 N. LA SALLE STR. CHICAGO.
Treč. rūgs. 28 d. Atstovas LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
Telephone Frau k I in 4 ISO
silankyti,
nes
yra
daug
daly
duoti papiginta kaina. Tak svarsto Paskolos bonų reika
SU KELEIVIAIS.
A
kalbės didžiausioje kolonijoje
MOORE & McCORMACK COMPANY
agentas Jusu mieste
tai reikią darbininkams susi lus, kiekvienas neša savo pa kų apsvarstymui.
Town of Lake ir garsioje Brig Ten yra vietinis
ar netoli jo.
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY
Alb. C. Alaburdaitė, rast. hton Park.
organizuoti — vienybėje ga- tyrimo ir pasišventimo ben
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
UNITED AMERICAN LINES
—
Ivbė. Palikta sekančiam susi- dram nepriklausomos Lietu
Managing Operators for the
Apielinkių miestelių lietu visas Baltiko Valstijas tiesiai
U. S. SHTPPING BOARD.
rinkimui giliau apkalbėti tą vos labui.
į fiamburgą
viai kviečiami atvykti į arti
sumanymą. VTisos kuopos turi
Visi jie dirba sutartinai, nė
LIETUVOS ATSTOVO V.
miausias kolonijas, kur galės
SAXONIA
<
Rugsėjo 17
apie tai pasvarstyti.
ra partijinės kovos r neapy
ČARNECKIO MAR
išgirsti Atstovo kalbą ir prisi
Cabin $145.00
III Kl. $125.00
Apskritis patarė
visoms kantos, nes visi lygiai myli
ŠRUTAS.
dėti prie parėmimo Laisvos
Taksų $5.00
kuopoms, atvėsus orui, šaukti savo tėvynę, brangina jos lai
PER
OHERBOURG
SOUTIIAMPTON
Lietuvos.
LTVERPOOL and GLASGOW
susirinkimus, ir pradėti dar svės aušrelei Jie visi Lietuvo
Chicagos Bendro Komiteto.
Chicago, EI. — rugsėjo 25 d.
BERENGARIA
Rugsėjo 22
buotis darbininkiškoj dirvoj. je gimę ir augę skuba bent sa
J.
A.
Mickeliunas,
pirm.,
CARONIA
Rugsėjo
24 Įlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllliuiliuillllllllllllllfllllllllli
Cicero, m. — rugsėjo 27 d.
Vakarui svet. paimta ant vo be išrokavimo darbu kurti
CAMERONIA
Rugsėjo
24
E. Statkienė, rast.
Cleveland, O. — rugsėjo 29
ALBANIA
Rugsėjo 27
gruodžio 4 d., Dievo Apveiz- Valstybės pagrindus. Jie ne
dos par. svet., 18-tos ir Uni gali savo krutinę apginti tė d.
iniiiiiii m u i n u 1111 n i M iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
=
Geroj vietoj geras namas del gero žmogaus, priverstas
Pitteburgh,
Pa.
—
rugsėjo
on Avenue.
Apskritis pra vynės nuo priešų, užtad po
DIRBTUVE
|
y esu parduoti namą j 30 dienų laiko. Todėl Lietuviai pasišo, kad kitos apskritys neren sunkaus dienos darbo jie mie 30d.
Vėliavų, Karuny, Šarpy ženkler 5
Ę naudokite proga kad netektu namas svetimtaučiam. ParDetroit, Mich. — spalio 2 d.
gtų vakarų tą dieną.
lai aukoja pasilsiui brangias
UŲ ir kitokių draugystėm, reika- f
E duosiu pigiai veik tuojau nelaug ryt dienos kad nebūtų
Apskritis nutarė pasiųsti valandas. Va kilniosios mūsų
Rochester, N. Y. — spalio
lingy dalyky.
_ 5
daug linkėjimų L. D. S. sei tautinio susipratimo ir valsty 4 d.
= V^BJII-:-£VL£-*
A. J. POŽĖLA
E E pervelu. Kreipkis prie savininko
mui.
bingumo žymės. Garbė jiems.
3-čiu lubų iš užpakalio.
1 9 0 8 W. Division Str.
Chicago. | | 2050 W. 23-rd Stoeet
Iš kuopų raportų pasirodė,
Buvęs. [ PLATINKITE "DRAUGĄ,"

Viei

Auksinai Labai Pigus

INTE]
MA]
LU1

ATSTOVAS CHICAGOJE

Mandat

GEN
sėjo 15|
jungos
teisėjai
ptautini
ria Sąjl
reiga b\
tinius
čus.
Euro]
mu, vi i
valstybi]
mėgins
Sąjunga
svarbių.j

IRKITK jų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems

f

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

•1 •

"Draugas" Publ.

2334 So. Oakley Ave.,

Chicago,

CHM

| Nepaprastas Atsitikimas!!!
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Dr.
vea is l|
Dr. E
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Dr.
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PASTABA: Bilietus inėjimui syetainėn reikia nupirkti iš anksto nes nebus galima gauti bilietų
prie durų. Bilietai randasi ant pardavimo prie visų €hicagos kuopų valdybos narių. Tie neturiant bio-alės gauti
(rauti pas
nnc "'*Tr>p
lietu ant šio vakaro galės
I c e .flrpam
Cream P a r l o r " Archer ir Western AVP
Ave.
KOMITETAS.

IŠ T0WN OF LAKE.

DARBININKAMS PAS
KELBTAS ULTIMATU
MAS.

1

Bus vaidinta komedija " K A T R A NEIŠMANĖ". Šią komediją vaidins geriausi mėgėjai — artistai
' šios kuopos. Apart lošimo bus sakomi monologai, deklemacijos ir tt. Po programos /bus šokiai. Taigi
kviečiame visus į šį "Spektaklinį Vakarėlį".
1SHfi£lt£££&S'
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Kviečia Jaunimas 36-tos Kuopos.

Šeštadieny Rugs.-Sept. 17 d., 1921 m. i
CHICAGOJE.
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36 Kuopa
~ * * f LABD. SĄJ. VIEŠOS RINK
LIAVOS PASEKMĖS.

T

i M c K i n l e V " a r k 0 M l e i e , M« *•*• i< VVestern Avės

ii,

Jįj»»* • * » • i

II

%

RENGU

Lietuvos

Trečiadienis, Rūgs. 14, 1921

DRAUGAS

i

KALBAI
TVlA

PAR\1
Kaipir
pabaigą,
dėjo gri
kų vald;
Dar nJ
ševikai i|
mės dar
duoda \]
Lenkai
sukrų u^j
Skirmunf
nas ene]
sileisti
Tas
tai gina
torių Zej
Čia p|
valdžia,
ruošia ii
ziai.

«i

nepildo
kos šutai
I r jei
nepildysij
kai peri
nius san|
uždarysi.
Lenkų
kalaus
damą
propagarJ
lenkus n
-Dugpl
stovas
užsienių

