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Sąjungininkai Bijosi Rusų Pa
bėgėlių Sukilimo

15^ metų amžiaus reikalingi VARŠAVOJE SUDAROMAS
LIETUVOS ATSTOVAS
kuogreičiausio slišelpimo. So - NAUDAS KABINETAS.
:LANKYS LIETUVIŲ KOLO
džiuose ypač daug žmonių
NIJAS.
N
Witos užtektinai pasitarnavo
miršta badu. ^
N
lenkams.
Amerikos šelpimo adminis
^WASHINGTONAS, IX., 15 18;0OO PALIKS BE MAISTO, nelaimingus šelpti. Kitos iĄ
tracija jau pasiuntė 700,000
d. (Liet. Inf. Biuras). Lietu
tos užimtos saviškių šelpdi
_
VAR&AVA,
rūgs. 19. - / - vos "Atstovas gerb V. Čarnec
maisto porcija vaikams.
v Bijomasi TUSU sukilimo.
Taigi rusams nieko daugi
Lenkų
centro
partija
ir
soci
Pajuokia rusų darbą.
kis šio mėnesio pabaigoje ir
Kcmstaoatinopolis, rūgs. 19.—, nebelieka,, kaip tik badu
alistai nauju Varšavos val
ateinančio mėnesio jpradžįjįoje Čia Amerikos Raudonojo Kry- j ti> pakilti arba tiesiog LauS
Man einant iš vieno ba džios- premiieru parinko
A.
/
daujančių naudai surengto Ponikowskį. Tą parinkimą in- aplankys šias Amerikos lietu-lžiaus skyrius pertrauks savo j į svetimus namus su vili
koncerto Kuznecke, teko už davė prezidentui Pilsudskiui vių kolonijas: Chicagą, 111., darbus spalių 1 dieną. I r l 8 , - kad kuomet jie bus areštm
Čicero, BĮ., Cleveland 'ą,v Ohio' 000 rusų pabėgėlių, vyrųpmo- tai nebus leista jiems IHĄ
eiti sugulusių nakvoti lauke patvirtinti^
terų ir vaikų, paliks be mais- badauti,
Ponikows£i yra Varšavos Pittsburgh.'ą, Pa., Detroit'ą,
ANGLAI SU AIRIAIS SUSI konferencija neduotų geistinu būrį valstiečių. Du iš jų pa
Rusų pabėgėlių sukilimo j
kilo/ir pradėjo su manimi politechnikos instituto prezi iSTich., Rochester'į, N. Y., ir to i r be jokios j/rieglaudos.
pasekmių.
ItfAINO NOTOMIS.
j
^
dentas. Vokiečių okupacijos Amsterdame N. Y. I Chica [ Turkų nultano valdžia nega- josi patys sąjungininkai. Nij
Tuomi premieras aiškiai de kalbėti.
Tai paprasti Rusijoje šian laikais jis buvo švietimo mi- gą Atstovas atvyks š. m. rug li duoti joįios pagelbos nelai-ijie gali but puikus jra^|
Airiai stipriai stovi ui taiką. Valerai nurodė, kad airių no
die žinomi keliautojai iš vie nisteriu. Sakoma, kad jis pa sėjo 24 d, vakare. Kartu su mingiems, nes savo reikalams turkams prieš sąjungininl
rai neišpildomi. ,
neturi pinigų. iConstaminopoKad taip, tai sąjungininj
De Valerą gavęs tą atsaky nų Vietų,į kitas. Vienas iŠ linkęs prie valstiečių partijos. Atstovu važiuoja Atstovybės
LONDONAS, rūgs. 19. —
1
^ negyvuoja jokios privati-" autoritetai čia apgalvoja, \U
Naujas premieras, sakoma, Sekretorius, gerb. M. Vinikas;
Pastaromis dienomis Airijos mą apie konferencijos panai jų^buyo lietuvis^ keliaująs
^ ^ ^
1^ A t g t o ^
l u r i skonsultas nės šelpimo ar labdarybės or- kiu būdu pagelbėti nelaimį!
klausime įvyko indomių da kinimą kuoveikiau pasitari su savo šalin - L i e t u v o n , ^ k l . Į ^ . ^ ^
ganizacijos. Anglai, prancji- giems. Be abejonės, turės
'tas - rusas valstietis, ,began ^ uhhietą.
[ ^
^
^
lykų, kuriuos^ reikia paminėti. saviškiais ir tuoj pasiuntė at
zai ir italai irgi atsisako tuos rasti priemonių.
tis i\uq baao iš Onisko ^guber
sakymą į atsakymą.
Štai kas buvo:
Taipat kalbama, kad buvęs i
,
^5C
nijos.
Jis
pranešė
Anglijos
prePereitą penktadienį Angli
paštų ir telegrafų ministeris KOVA PRIEŠ SLAPTĄ OR
Koks
tai
didis
tarpe
jų
ajos premieras Lloyd George mierui, kad airiai nestovi už
Steslowicz naujame kabinete
OANIZAGIJĄ.
l
biejų
skirtumas.
Lietuvis
a
u
^
^
feįįį^
i
ž
d
o
' gavo de Va4eros laišką konfe- tą principą, idant Anglija turetų pripažinti' nepriklausomy- galotas, atrodo stiprus ir pil
v rencijos klausime.
Ed. Dunne gauna grūmojimų:
nas
energijos,
kad
tūotarpu
De Valerą tame laiške pa- bę, bąt ga,na to, kad airiai pa
PARYŽIUJE PERKAMI VO
rusas
*^~
tai
tikras
_yergas,
Teiškia, jog airiai sutinka tu- tys apsisprendę.
^
GTI AKMENĖLIAI.
SEINIEČIŲ BALSAS.
Prieš pakįlančią Suv. Val NETIKSLUS PATARĖJAS. į
sunykęs
kūnu
ir
dvasia.
Lie
rėti konferenciją sų Anglijos! I tą pranešimą Anglijos pre
stijose žinom^ slaptą organi
tutis pradėjo "juoktis, Jiuopremieru, ar kabineto nariais, mieras dar neatsakė,
Pirkliai kasdien susirenka pa zaciją vardu Ku Klux Klan KAUNAS, (Eltos spec. kor.)
Seinų miesto gyvent, l i e p j
met
imta"*kalbėti
apie
žemės
Tečiau vietos spauda tvirtiBet airiai stovi už tai, kad toskirton vienon.
pakeliama smarki kova.
Rugpiučio mėn. 16 d. Tautų 18 dieną sužinoję apie T a į j
dirbimą.,
ji konferencija butų vedama na, kad konferencija užtik4
Šiuo kartu kovon viąnijasi Są-gos kontrolės komisijos na- Sąjungos rezoliuciją, iš ku
'Rusas
negali
ūkininkau
•*į
su airiais kaipo nepriklauso- rinta. Nes airiai modifikuo
tekt
PARYŽIUS^ rūgs. 19.
trys nesenai įsteigtos, bet jau rys "p. Chardigny važiavo p ę / | r i o s - . L i e t u v a t u r ė t ^
i
ti,'
'
sakė
lietuvis.
"Jis
iš
na
ja savo reikalavimus.
mos valstvbės atstovais.
|>er
Vokietija
ir
Austriją
i
|
skaitlingos ir stiprios organi- Mariampolę į Varšavą. Žus-! Lenkijos spąstus... savo liuf
w
mų važiuoja apie septynias
Ir
iš
Dublino
pranešta,
kad
Rusijos čionai paslapta gabe zacijos, būtent: National U- tojęs mieste, turėjo -pasikalbę- j ™ l l k i ™> Lenkijos valdžioj
Premieras Lloyd George to
mylias,
kol
pasieMia
savo
že
,
. .N
būdami, mes gerai pazmof
mis pėdomis kuoveikiau mušė patys airiai •labai geidžia tos mės rėžą (juos^ą)C Taigi kol nami visokį brangumynai ir nity council, National Equal jimą su vietos gvdytoiais.
J
i
s
'
,
.
.
.
. .
°;
*T
I lenkų jungą, jų neleismguif
telegramą de Valerai. Pažymė konferencijos. Taigi, jie gei tą kelionę atlieka jis ir gyvu pardavinėjami, Tais brangu- Rights league ir People's Li J ^. '
kalbėdamas ,su kun. Prapuo-1 t a u t ų ^ ^ ^ a t ž v ilgiu... ^
jo, kad' tokiomis sąlygomis džia taikos. įi£s mato, kad lis nuilsta ir j^budu netinka mynais, kaip tai žemčiūgais berty league.
ir deimantais, visas turgus atkonferencija negali
įvykti. Anglija neleis Visai atsfmesti mu darbui."
Pirmutinės
organizacijos lemų, pabrėžė, kad Lietuvai Į s o p a š a u i i o a k v s e kukiam
liekama* vfėmr) purvinoj ka-. iaikiuuoju pirmininku yra bu būtinai reikia dėtis, su Len, | i ž y a d u o t ^ S e i n u s i g ž i a u r i o t
Nes jei ji įvyktų, reikštų tą, Airijai nuo imperijos. Ir jei
Rusas
su
ruda
oarzdziuke.
vinėj.
kad Anglija pripažįsta Airi airiai stovės už savo, tuomet
vęs Illinois valstijos guber kija, nes visoj Lietuvoje esą ; otunacijOs....
Kalbai
tiktai
apie
šelpimą.
daugiausia tik lenkiškai £aljai nepriklausomybę. Ir tokia turės pakilti Jcruvina kova.
Tai skaitosi v neofieialė Čia natorius Ed. Dunne.
Valdžia būtinai turi mums
IfiEIVIŲ GRĮŽIMAS.
turgaviete. Tenai parduodant
Šitos organizacijos pasiun bą, pavyzdžiui,, kad ir Marigelbėti,
sako
j
i
s
.
atlikti pasiruošimai paimti
tuojaus išmokamas vyriausy tė telegramą prezidentui Har ampolės miestas. Ten buvusius
vaikus iš bado paliestų plotų
Kuomet aš sugryžau į ge
Rugpiučio 16 d. iš BostJ
dingui. Keikalauja susirinku piliečius tai labai nustebino,
bei prigulįs muitas.
ir juos pristatyti į kitas gu ležinkelio stotį, tenai ant di
110
«* Worcesteric> Mass. ati
Pirkliai kiti kitais stipriai sianivsesijon kongresui paduo daugelis pradėjo net juoktis,,
#
Ka
bernijas arba
provincijas, delio ekrano pamačiau žino
pridurdami,
kad
kaip
sykis
^^
unan 140 lietuvių šei
ti
sumanymą
pravesti
įstaty
mą seną socialistų legendą: pasitiki. Nėra jokių Vagysčių
kur yra užtektinai maisto.
mą, kuriuomi turėtų but už Mariampolėje l i e k a s nekalba V**™*' dauguma likusių Amrf
DIDELĖS SUMOS RUBLIŲ
A t v a ž i
'Pranešta, kad. 3,500 vaikų "Pasaulio Darbininkai, Vie arba apgavysčių. Smuglininlenkiškai ir niekuomet nekali r i k o j ^ d a r b a
H
drausta
Šioj
šaly
gyvuoti
slap
kai
iš
to
turi
gerą
pelną
ir
pa
SURINKTOS.
jaų pristatyta Taškentan. Į nykitės V Tai bolševikų pro
toms organizacijoms.
Nės bėjo, net mažai kas tą, kalbą " « * Augumą žada imds &
ti
vyriausybė
dvigubai
pelno
Lietuvis juokiasi iš rusų
N
Gomelį, Smolenską ir į Pet pagandos traukinis tuos pra
™
Ktes ūkio; kai-kune imsis zw
m i
tokios organizacijos yra prie -^
darbo.
rogradą daug Vaikų siunčia jovus išdarinėjo. Ners Rusi si. Nes gauna muitą ir šalies
,
, v. . ,
šingos šalies įstatymų pagrin ir tesupranta. Toks rp. Charturtus
daugina.
ma iš Samaros, Saratovo, ją žnybia bąrfas, bet ^bolševi
,.
.
7
vimnkavimo, darzimnkavn
dįnei dvasiai.
T
kai nesiliauja vedę tą nelemMASKVA, *ugs. 18 (Rašo Simbirsko ir Kazaniaus.
digny nusimanymas Lietuvos i r ^ a m ų s t a t y m o .
Visoj
šaly
pakeliama
kova
KOL
KAS
RAMU
SKERDY
Be to,, keletas traukinių pa tą savo propagandą.
angį. laikt., korespondentas).
reikaluose jį sugėdino ir, nors
TREMTINIAI IŠ SARA
prieš
Ku
Klux
-Klaną.
Sako
KLOSE.
— Komunistų partijos*'vyk ruošta žymų skaitlių vaikų iš
-nuomonę
TOVO.
\ ma, jog ta organizacija,dar dar mėgino savo
siųsti
Vokietijon
ir
net
AngITALIJA
LAIDOS
NEŽINO
domasis komdte&s rugsėjo 15
buojasi čia atgaivinti žmo gint, bet jau upo nebuvo.
Galvijų
skerdyklose
CMcaMĄ
KAREIVĮ.
lijon.
.
.
^
d. po visą Rusiją paskelbė
MARKĖS KRITIMAS.
KAUNAS, >(Elta). Tcern^
nėms tiranvją.
goję
ir
kituose
miestuo'se
dar
šelpimo savaitę. Per visą sa
Tomis visomis pastangonių grąžinimo skyriaus pn
National Unity council Įs
RptfA, rūgs. 19. — Spalių bininkai kuoramiausia užsilai
vaitę visur bus renkamos au mis bolševikams labai norėtuMarkės kursas krito iki že nešimu, rugpiučio 21 d. sugry
Kai-kuriuose miestuose teigtas pirmiausia Chicagoje.
kos pinigais ir maistu badau si įrodyti, kad jie gali patys 4 d. specialėj pagamintoj vie ko.
Jo šakos steigiamos ir kituo miausio punkto, kuris kada žo iš Saratovo ešelonas: lietue
jančių gyventojų naudai. At vieni* apsidirbti su pakilusiu toj oficialė Italija palaidos organizuoti darbininkai laiko
se miestuose. Brie šitos or bebuvo, karui pasibaigus. Kri vių 55, žydų 237, rusų 134j
mas-mitirigus.
Toksai
mitin
"nežinomą
kareivį"
ty.
neži
siliepta į visas amatų unijas, badu. Bet pasirodo, kad taip
ganizacijos steigimo daugiau timag -priklauso nųo to, kad lenkų 6, vokiečių 6.
gas
rengiamas
ir
Chicagoje.
nomo
žuvusio
""kare
kareivio
į miestų valdybas ir visus pa nėra. Kad jie negali ir nega
sia pasidarbavo buvęs guber Vokiečių interesantai išparda
Darbininkai
pakels
protestą
lavoną.
dienius, kurių dar nepalietė lės apsieiti be svetimos pa^ė įvairias Europos valiutas,
natorius Edward Dunne.
prieš
^kompanijas,
kurios
at
TAURAGĖ, (Eltos koresp.)!
Bus tą dieną didelis para
badas, duoti kiek tik galima gelbos.
ypač Švedų ir Olandų.
Pranešta,
kad
Ed.
Dunne
sisakė
pripažinti
unijas,
ty.
aukų šelpti bado paliestuose
Paskirta bolševikų"" vald das, kuriame" dalyvaus kara
Iš kelionės^įer Vokietijos K T a u r a ^ ė s a P s k r - r u S i u ' k™
jau
gav<ęs
grūmojančių
laia^įvedė
"open
shop."
plotuose rusus' gyventojus.
žios specialė komisija > šelpti lius su dvariškiais ir ministepramonės kraštus sugrįžęs čių derlias šįmet geresnis, ne^
Darbininkų vadai pastebi, kų. Laiškuose sakoma, kad
Be to, paraginta tam pa- badaujančius,\ kurion ineina riąį^ ir daugybę kariuomenės.
laikraščio "New 'Statesman" ^ perniai. Vidutiniai duodi
kad kompanijos
su .-savo jei nepaliaus veikęs prie^ Ku
čiam tikslui rengti koncertus, įvairių tautų žmonių, paskel,
Klux Klaną, tai neilgai veik finansinis korespondentas į-'dviem grūdais daugiau, bu^j
- lošimus ir kitokias pramogas bė, kad specialė pagelba/bū ITALAI PIRMI PILIETY- "open shop" mėgina grąžin siąs.
.
y ^ tfejęs laikraštyje Daily News-tent, aštuoni — 9. Vasarojui
ti senovės laikus, kuomet bosBEJE.
1
ir iš pelno nuošimtį ^skirti ba tinai reikalinga įTotorių res
Spėjama, kad tuos laiškus straipsnį? pavadintą " Tiesa Į menkesnis už pernykštį, p a 3
sai
skerdyklose
smaugė
darbi
daujantiems.
publikai, kalmukams, vokie
apie ' vokiečius," pareiškia^ r u m a ž a . Bulvės gerai už S
ninkus nei kokius vergus. „ rašo koki nesveikapročiai.
WĄSHINGTON,
rūgs.
19.
—
Bhlševikų laikraščiai rašo, čiams ir kitų tautų žmonėms*,
kad užsieny išplatinti gandai j r ė J 0 ) d a r ž o v ė s neblogai. Jai
Taip buvo senovėje.
Bet
kad Rusijos gyventojai daro gyvenantiems bado apimtuo Darbo daparta'mentas paskel
bė, t kad rugpiučio mėnesini ^vL šiandie kitoki laikai -ir kom
viską patiems susišelpti. Li se plotuose.
s o j šaly išduota 16,481 natū panijos tegu nemano grąžin
gi rugsėjo 14 dienos badau
gyvena kreditu. Vokiečių tau
Baisus padėjimas.
ti
buvusių
skerdyklose
vergi
ralizacijos
v
certifikatas.
Iš
jų
jančių naudai, anot ^laikraš
BET PIGESNIS KAIP PER- ta esanti visuotino neturto ORAS. — Šiandie apsiniai
jos
laikų.
Amerikos šelpimo adminįs^ 1,029 teko italams, 825 vokie
kę ir vėsu.
čių, surinkta daugiau kaip
padėtyje.
NIAI.
tracija gavo žinių; apie baisų čiams. Taigi, pilietybės gavi
135 miliardai rublių.
Laikraštis "Isviestija," kai padėjimą j Totorių respubli me italai užįma pirmąją vie- SUŠAUKIAMAS PRANCI
VILNIUS./ Lenkų valdžia
Šiandie maistas Chicagoje ir
JOS PARLAMENTAS.
po pavyzdį paduoda vienos koje, kurios sostinė skaitosi tą.
1 T^n
kituose miestuose yrą^ piges- uždarė Vilniuje lietuvių gim* >
dienos surinktas au]£as. Štai: Kasanius.
nįs kaip perniai. Tečiau Chi nazijąM kurioj pereitais me
j.
{9.
—
Tenai visą clotą apgyvena. NEPAVYKO OLANDŲ SO
Krasnodar* gyventojai su
Svetimų šalių pinigų veriJl
PARYŽIUS, rūgs,
cagoje jis eina brangyn. Rug tais buvo 450 mokinių. Direk
VIETUL
aukojo 150 milioną rublių ir apie 3 milionai žmoiuų, RuPranieijos ministerių kabine piučio mėnesiu -čiamaistas pa torium tos gimnazijos buvo mainant nemažiau 25,000 doj
r
2,000 <jAidų visokių maisto gių derliui visai nepav> ko.
—
p. M. Biržiška.
lierių rūgs. 17 bt^vo tokia paf
tas turėjo i susirinkimą. ^ Pir brango 5 nuoš.
produktų.
OdessoS pirkliai Šiandie ten. valstiečiai kerta
AMSTERDAM, rūgs. 19.
gal Merchants^Loan & Truaį
mininkavo prezidentas MilleTaip praneša Darbo depar
2 milionu rublių. 37 mdlionai ir su šaknimis rauja sužela- Cia viename radikalų apgy rand.
>
ROKIŠKIS. Apskričio vir Company:
tamento statistikų biuras.
rublių 8ukolektuo!a^ ^arątove. sius žieminius rugkis.
Nes ventame distrikte anais lai • -Nutarta spalių 18 d. spe- Abelnąjame pardavime mai šininkas B. Draugelis ant vil Anglijos sterL svarui
3.7|
\
10 milionu rublių ir 1*100 pū daugelis visvien jau nesu kais buvoi įkurtas komunisti cialėn sesijon sušaukti parla stas labai
mažai pabrango. kų buvo surengęs didelę me Prancijos Šimtui frankų 7.81
dų rugių surinkta Ustenske. lauks tų rugių derliaus. Dau nis sovietas.
4.31
mentą.
\
Bet žymiai maisto produktus džioklę netoli Čedasų mieste Italijos - šimtui lirų
Sovietas -tečiaus griuvo,, nes
gelis . nepasinaudos' nei Šelpi
lio miškuose. Medžiotojų su Vokietiįos • šimtui mark/ 1.03
Kabinetas daug tarėsi apie brangina krautuvininkai.
Vaikų likimas.
iždininkas pradėjo eikvoti pi- pakilusius' darbininkų streimo maistu.
sirinko apie 200 žmonių. Nu- Lietuvos šimtui auksinų l.(
Sovietų valdžios* paliepimu
Daugiau 800,000 vajkų iki nigus pašaliniams reikalams, [kus Roūbak'e ir Turcoinge.
Lenkijos šimtui mark. PLATINKITE "DRAUGE" šauta l vilkai.
į

PRANEŠA, ĮVYKS ANGLŲ-AIR1Ų

Modifikuoja Savo
Reikalavimus
4

ŠELPIMO SAVAITĖ
RUSIJOJE

MAISTAS EINA BRANGYN

K.

\

/

PINIGįl KURSAS.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"

—

visa nelaimė, kad ji ne viea mis, bet priėmus pagrindini
Europos kultūros nepasivijo, Žem. Ref. Įstatymą, jie bus
bet neišmoko diplomatijos su- palikti valdoniųjų žemės skly
ktybių. Gi Japonija vienaip~ir pų savininkai*. Jie tai žino ir
kitaip jau beveik pralenkė Eu naudojasi ta žeme kaipo tiropa^ Todėl Kinija bejėgė ir krį savininkai. Suprantama,
jai vargas.
kad daugelio naujakurų eko
Iš tų pavyzdžių verta, ir
nominė padėtis yta silpna. Su
mums pasimokinti. Mūsų vy
teikimas jiems reikalingos pa
riausybė visuomet turi but gu
šalpos turi būti didžiausiu St.
dri ir apsukri. Qi pati valsty
bė turi but stipri, idant jokis Seimo arba busimojo parla
mento rūpesčiu.
priešas negalėtų jos įveikti.
Šiandie mūsų valstybė ku
Konstitucija.
riama, tiesiami jai pamatai.
Lietuvos Valstybės konsti
Kad tie pamatai butų stiprus,
kad mūsų tauta nebūtų bejėgė, tucijos sumanymas yra jau
valstybei pamatus betiesant komisijos paruoštas. Belieka
kiekvienas mūsų turime prisi tik S t Seimo.visumoje (plenu
me) svarstyti. Neina dvejoji
dėti.
,
Tai galime padaryti pirkda mo, jog šio pagrindinio vals
mi Lietuvos valstybės bonus, tybės
įstatymo svarstymas
remdami visus prakilnuosius daug smarkių ginčų sukels. Vi
Lietuvoje sumanymus, ragine sos St. Seimo frakcijos ren
darni prie bendro valstybinio
giasi prie 'generalinės kovos*.
darbo visus be skirtumo parti
Ir nenuostabu. Nuo valstybės
jos lietuvius.
sutvarkymo pareis Lietuvos
Tik stiprioms valstybėms
gerovė, gal būti, ištisiems de
šiandie lemta gyvuoti. Silpnos
šimtmečiams. \
bjra.
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KOKIU

TIKSLU?
-

reikalaukime nuo tų garsių ėmė tos Lenino malonės, at
"progpesistų" kad atšauktų sakydamas, kad jo menkiau
viešai savo rezoliucijas kurio siuose kambariuose gyvena ir
se buvo sakoma; "kad neiantfas džiova sergantis ligo*
cento Lietuvai". Pripažindami nis. Pavlovas priminė sovietų
valdžiai, kad yra į 20 jo pa
Lietuvos Nepriklausomybę gau
žįstamų, mokslo vyrų, tame
kitę ištikimybės liudymus t. y.
pat, kaip jisai, padėjime, ir
Laisvės Paskolos Bonus. Pakol
vėl prašė leidimo. Antram
tokio liudymo neturėsite, tai
prašymui neduota atsakymo.
vistiek mes lietuviai vadinsime Tiktai žodžiu buvo išreikšta
jus mūsų tautos jšgamomis, ir įtarimas, buk mokslinčius ei
kaipo toki neverti esate lietu nąs prieš sovietų valdžią, ir
vio vardo, nežiūrint kokiu var negausiąs leidimo išvažiuoti iš
du ir kaip save , "adresuosite. Petrogrado.
Tad lauksime nuo Jūsų išpil- Apie apšvietą taip rašoma.
dant savo ' tautai , pilietines Trejais paskutiniais metais ru

Naujienų 211 num. yra til-mainybės kaukę ir nuduoti
Enia kasdien* Išskyrus nedėldienfBS
pęs rašinėlis užvardintas "su tuomi kuomi nesi?
PRENUMERATOS KAINA:
Reikia pripažinti, kad tai
važiavimo reikalu'' po kuriuo
CHICAGOJE I R UŽSIENYJE:
yra pasirašė. Waterburio Liet. yra tautininkų-liberalų ir so
Metams
_•_• • • • • • • • #S.OO
Progr. Dr-'jų Sąryšio Komisija cialistų reikalas ir nepriklau
Pusei Metu
• ••.•_•.« 4.00
SUV. V A I J S T .
būtent: K. Ramanauskas, Jo santiems prie jų nereikėtų jais
Metams
$0.00
gyvenimo
nas S. Pruselaitis, ir A. Šešta rirpintis, tečiaus
Pusei Metų
*••
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kauskas. Minėtame straipsne momento svarba verčia į tai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
lyje koliojamasi ant lietuvių kritingai atsiliepti.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
katalikų ir dvasiškijos. Niejco
Nežiūrint kad jie skaitosi esenas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje a r exprese **Monuostabaus. Juk socialistai vi są "progresistais" bet kolo
ney Order" arba įdedant pinigus i
registruota laišką.
sad suranda tokių argumentų nijose reikšmės mažai tebeturi,
"DRAUGAS" PTOL. CO.
Taip atsitiko ir šiuo kaft. Vie sakysime, kad ir tokiam pa
2334 S. Oakley A ve., Gbicago.
nok negalima praleisti nepa čiam "VVaterbury. Žmonės pa
suose spauzdinami vien bolše
priedermes.
Tel. Roosevelt 7791
minėjus vieną įdomų dalyką matę kad jie nestovi už Lietu
Juozas Virpša.
vikiški rastai. Net miestų mokMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimimiiiiiiiui
tai — Suvažiavimo programą! vos Nepriklausomybę pradėjo
slainėse nėra rankvedžių nei
Anot jų: "Progresivia visuo nuo jų šalintis ir jais nepasi
rašymui sąsiuvinių. Nėra rašy
RUSUOS SOVIETŲ
mene mes laikome tą, kuri sto tikėti. Tad ir puikiai sugal
mui plunksnų, maža paišelių.
KULTŪRA.
ja^ už šiuos principus:
vota. Norėdami išnešti savo
Mokslainės nekurtos, be švie
• >Vasliingtouan sušaukiama
Pragoję - einąs rasų kalba sos. Miestuose "vietoje gimna
a) Už Lietuvos Nepriklauso kudašių, rūpindamiesi palai
,,
nusiginklavimo konferencija.
kyti savo įtakos draugijose, laikraštis "Volia Rossii ap zijų įkurtos amatų mokyklos.
mybę;
Ton konferencijon pakviesb) už demokratinę Lietuvos nenerėdami nustoti reikšmės rašo rusų inteligentų ir mo Bolševikų mokyklose nėra pa
I tos: Britanija, Prancija, Itali
viešame lietuvių gyvenime pri - kyklų liūdną padėjimą. Ten tarnautojų. Vaikai patys mokRespubliką;
ja, Japonija ir Kinija. Pakvierandame tokius vaizdus, kurie ?laineš valo, kuria, neša, iš kur
c)'už laisvę žodžio spaudos, eita prie to, kad pripažinta
I time Suv. Valstijų vyriausybė
perima pasibaisėjimu kiekvie g a į kurą. Į mokyklą ateina
susirinkimų ir organizavimos; stovėti nors popieroje už Lie-„
yra pareiškusi, kad be ginkla
ną žmogų.
9y2 vai. ryte, mokslas prasi
tuvos
Neprildausomybę
(?)
d)
už
laisvę
įvairių
politinių
vimosi sumažinimo arba apriNedateklius, badas ir šaltis deda ne anksčiau 11 valandos.
Valstybės Biudžetas.
Jie
Yra
Gudrus.
.
įsitikinimų
kurie
nekenkia
j'bojimo klausimo bus galutinai
greit retina rusų inteligentų Už valandos mokiniai gauna
Be aukščiau paminėtų pa- Lietuvos Nepriklausomybei"
aptartas ir Rytų kausimas.
Socialistai yra gudrus, jie skaičių. Daugelis buvo sušau užkandį. .Neturint rankvedžių,
Rytų klausiman įeina platus
grindinių įstatymų St. Seimas Skaitai žmogus ir netiki, kad žino kad jiems minios netikės, dyti už pasipriešinimą bolševi kkcijų neužduoda, nes namie
Kinijos reikalai Yra žinoma,
turės dar peržiūrėti ir patvir "progresivojį visuomenė" su- tai kad ir įvyks 'progresivus" kų žiauriems įstatymams, bet nėra nei šviesos*
*
kad Japonija labai išnaudoja
tinti Valstybės Biudžetą, t. y. sidedanti iš tokių žmonių kaip suvažiavimas tai bus *— soci- daugiaus žuvo iš bado ir ligų.
Kinija Japonija labai rūpina (Specialio Draugo bendradar jos įplaukas (pajamas) ir iš J. S. Pruselaitis ir Ko. butų alistiškas, o ne kitoks. Na, tai Profesorius Pokrovski, garsus Bolševikų propaganda siekia
ir mokyklas. Kada pereitą pa
mi ir darbuojasi kad Rytų
juristas,
mirė
širdies
liga,
neš
laidas. Šis klausimas ytin rim už Nepriklausomą Lietuvą! ir varoma nropaganda kad pa
bio)
vasarį mokiniai nenorėjo pasU
klausiman pasaulio valstybės
damas sau kurą į penktą auk
tas, nes jį besvarstant, be kitų Tiesa, kad nėra žmogaus be sigavus " sandariokus'' ir sutikti anglų delegatų, arba ne
Po trumpos pertraukos St.
nesikištų. Rytų, girdi reikalai,
štą. Istorikas Lapo — Danisvarbių reikalų, paaiškės ir mu klaidos, ir ją padarius galima I meškeriojus vieną kitą anot jų
norėjo švęsti "Trečiojo Inter
Japonijos reikalai. Tai savo Seimas vėl pradėjo savo dar
tevski ir Diak^nov, filologas.
nacionalo" Šventės, buvo at
sų valstybės piniginiai reika atitaisytf, vienok rašančiam "vienybininką" tai ir bus tik
rųšies "Monroe
doktrina", bus. Šioje sesijoje ligi pavasa
Šakmatoy, filosofas Eugenii
imta vaikams per visą savai
neteko pastebėti nieko pana slas atsiektas, ir galima bus
rio, manoma, pavyks galutinai lai. Ir šiam darbui reikės ge
Trubeckoi, ekonomistas Tu- tę užkandyB. Nuo mokytojų
sako japonai.
šaus. Ypač žinomas gerai mi pavadinti "progresivių suva
gan — Baranovski, juristas ne tiek yra reikalaujama mok
Tečiau Suv. Valstijos tokio baigti pradėtus St. Seimo dar rokai laiko paaukoti.
nėtas
"trio"
mums
waterbužiavimu".
Ar
sulįs
tautinin
B. Gessen 'ir kiti mirė iš neJaponijos nusistatymo nepri bus.
Parlamentas.
riediams
kaip
jie
remia
savo
kai — liberalai socialistinėir, d a t e k l i a u s # Maskvos filosofas slo cenzo, kiek ištikimybės so
pažįsta. Suv. Valstijų tikslas—
vietų valdžiai. Visos mokslo
Po šių darbų St./Seimas iš darbais Lietuvos Nepriklauso varžon, spręsti per anksti. Vie
žemės Reforma.
gelbėti Kiniją, nuo Japonijos
Viktoro v ir Kazaniaus Univer
įstaigos Rusijoje šiandien nesiskirstys, o jo vietą užims pa mybę. ,
nok spėti galima kad "progre- siteto profesorius Kvostoy sa
tiranijos. Tuo taigi tikslu konŽemės Reformos Įstatymas
tur jokios vertės, nes mokyto
ferencijon pakviesta ir Kinijos yra jau dviem skaitymais pri prastas parlamentas. Jo užda Ar. "progresistai" Yra Rėmę sistų suvažiavimas'' įvyks. Bet ve patys nusižudė.
jai bijodami bolševikų išbėgio
vyriausybė pasiųsti savo deltst austas, vistik numatoma, kad vinys bus toliau tęsti Lietuvos Lietuvos Neprildausomybę? kad butų iš to nauda Lietuvos
Rusų mokslinčiai turi daug jo i i savo tėvynės. Tokiame
valstybės statymo darbus.
•gatus.
Nepriklausomybei, — daugiaus patrijotizmo ir pasišventimo, pat padėjime ir universitetai.
ir trečiajam skaitymui einant,
Dar
1920
varant
Vajų
už
Aišku, jog St. sSeimo darbus
Japonai yra apsukrus diplo
bet jiems trūksta mokslo i Nėra atsakančių mokytojų, nė
negu abejotina.
del kai-kurių atskirų punktų
Lietuvos
Laisvės
Paskolą
ar
matai. Kuomet padarytas Kini
rankių ir prietaisų. Bolševikų ra įrankių, nėra knygų, nėra
labai sutrukdė Želigowskio agali kilti karstų ginčų. Šiaip
Ko
Mes
Reikalaujame
Iš
valdžia draudžia turėti santi kuro. Auditorijose, laboratori
jai pakvietimas, jie nerimsta.
vantiura. Pereitaisiais metais daug minėti "progresistai"
Progresistų.
ar
taip,
bet
žymių
pagrindi
yra prisidėję! Ar nekėlė triuk
kius su kitais ikiropos moks jose mokytojai ir mokiniai tir*
Ir pagalios diplomatinėmis su
veik keturiems mėnesiams bu
nių
pakeitimų
į
įstatymą
ne
šmo apries "buožių valdžią" Mes-gi lietuviai katalikai, linčiais. Pereitų metų vasarą
ktybėmis atskyrė Kiniją nuo
vo nutraukti St. Seimo darbai,
ri sėdėti Šiltuose rūbuose, su
bus įnešta.
kada jų vadovaujamos d r-jos ir visi tie kurie pripažįstame garbus fizijologas Pavlov no
busimos konferencijos.
kepurėmis ir kaliošais jei kas
ir vieni Seimo nariai su ginklu
Tik šį įstatymą priėmus pra
Taigi busimoje konferencijo
Retino skolinti Lietuvai! Juk "Liet. Nepriklausomybę'' ne- rėjo pataisyti savo sveikatą. 11: r. Jei kam trūksta šilumos,
rankoje, kiti — kitokiu būdu
je dalyvaus atstovai: Suv. sidės tikras žemės sutvarkymo
tas pats pasikartojo ir šįmet ant popieros, (kaip-kad "pro Rašė Leninui prašydamas lei gimnastika arba drebėjimu
stojo ginti savo šalį nuo lenValstijų, Britanijos, Pranei jos. darbas. Bet nereikia manyti,
kada pradėta skelbti vajus už gresistai' • daro) bet darbais, dimo išvažiuoti is Petrogrado atgaivina savo nuštingusius
Italijos ir Japonijos. Kinija kad iki šiol šitas darbas ne kų-grobikų.r
Lietuvos Laisvės Paskolą. Ne mes daugiausiai Lietuvai au į užrubežį, nes per trejus pas sąnarius.
Mokiniai
gauna
kutinius metus jo sveikata bu maistui 7,000 bolševikiškų ru
N,
pasiųs atstovus AVashingto- buvo ir nėra vykinamas.
prasimanome kad drg. Pruse koję, pirkę ir pirkdami Lietu
—
.—_
vo sumenkėjus. Paskutines dvi blių į mėnesį, Tosrpašelgos už
nan. Bet tie atstovai konferenIš jų virš 60,000 dešimtinių
laitis
yra
savo
parašu,
kaipo
vos
Laisvės
Paskolos
Bonų,
LENKŲ BONAI ĮSTATY
žiemas Pavlov patsai sau turė
cijon bus įleisti tik kaipo in yra išdalinta buv. kareiviams
socijalistų partijos najrys, pa turime teisės to paties reika jo virti valgį, nešė kurą į tenka tiktai savaitei pragy
MAIS VERČIA SAVO SHLOformatoriai. Jie negalės daly
arba jų tėvams. Beto, apie
reiškęs kad: "nei cento Lietu lauti ir nuo " progresistų/' penktą aukštą, kirto malkas, vent. Taigi mokiniair imasi
vauti svarstymuose ir neturėk
PUS PIRICTI LENKIŠKUS
valdiškų tarnysčių. ' Otrech200,000 dešimtinių yra paves
vai"...
gi
nūnai
prispirtinai
ti
Kitaip
sakant
mažai
domės
turėjo
pats
parsinešti
valgį.
sprendžiamojo balso, kuomet
ta dvarų darbininkams arba BONUS. MŪSŲ NIEKAS TO krina kad jis .stovi už Nepri- kreipkime į tai kuo save kas Leninas neleido Pavlovui išva nul siaruslri fllužik ot staravo
bus aptariami Kytų reikalai.
mira", bet gudrus žydelis įsi
DARYTI NEVERČIA. PIR klausomą Lietuvą! Ot čia ir
smulkiems
mažažemiams.
vadina,
bet
žiūrėkime
kaip
jie
žiuoti
iš
Petrpgrado,
beMcido
Va prie ko veda nelemtoji
KIME LIETUVOS BONUS kįla klausymas, kuriam tikslui remia Lietuvos Nepriklausdmy gauti didesnias bolševikų val kinkęs į savo vežimėlį, žeria
Tiesa,
šie
"pastarieji
tą
žemę
diplomatija.
"ruskavo mužiką" botagu pa
Kinija didelė valstybė. Tik dabar naudoja nuomos teisė- * IŠ SAVO LIUOSOS VALIOS. tas daroma? Kam mautis veid- bę skolindami Lietuvai. Užtad gio porcijas. Pavlovas nepri- čioje Rusijoje pirktu. F. K.

VARGAS BEJĖGIAMS.

ŠIU DIENU ST. SEIMO
DARBAI.

1

•

l

-1
II i i i m m- •.*. -m*mm*.. * • * i

* « • (.«...*. M«>.mi uii t.i

ėjo jos džiaugsmo svajotoji valanda.
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KATEDROS DAINIUS
t^mimm >**.•**, • i n J M i į MIJIIIIUIMJI I m

J. AUen
III. Dalis.
Motina ir Sunūs.
(Tęsinys).
Vidunakčio tyla viešpatauja. Rūta
Truesdale dar tebesėdi kėdėje. Jos sūnelis
jau senai užmigo, sapnų karalijoj plasno
ja, bet ji, susirūpinus, apie jo ateitį gal
vodama miegą išvaikė. Laikrodis jau iš
mušė rytmečio valandą. Ji pakilo. Pa
žiurėjo pro langą.

^

•

Ryto metą dvi širdi plasnojo nauja vilčia. Ne be reikalo. Parbėgęs namo Edvar
das puolęs į savo motinos glėbį ir pasakė
jau kad jis priimtas. Jas galėsiąs dainuot
chore! Metų troškimas įvyko viena diena!
Vidudieny, choro vedėjas patsai apsilan
kė, pasikalbėti apie savo naują mokinį.
Nors jis saugiai košė žodžius, bet-gi nega
lėjo paslėpti savo entuziasmo.
..»

— AŠ dar nežinau kaip jo balsas gali
išsivystyti, tarė jis, to niekas negali iš
pranašauti, bet aš tikiu kad to balso savi
ninkas tapo vienas didžiausių pasaulio dai
nių. Aš tiek žinau kad jis turi nepaprastą
balsą del choro.
•
•
*
Jausmų pavergta ji stovėjo ten kaip
Ore tamsu. Žemai, prie šalygatvių mirgena žibintų šviesa. Retkarčiais automobi nebylė. Ji atrodė kaip smėlis siurbdamas
lis prašvilpia. Ošiančių medžių viršūnės lietų.
— Taip, tamista neklysti, ji pagalios at
krutamais šešėliais vaikosi po kalnelį.
Bangaus aukštumoj, —gedulinga nakties sakė. Jis turi nepaprastą balsą, ir jis tu
rės nepaprastą karjerą.
•
skraistė apsisiautė katedra.
Choro vedėjas nekantriai prašė, kad
Dažnai, kuomet apsivylimo ir dvasios
atoslūgio bangos įniršusiai siautė jos gy greičiausia jam leistų pradėti pamokas. Ji
venime, kuomet jai rodėsi kad nedora jė norėjo dar kelias dienas palaukti, atsi
ga žiuri ir juokiasi, sarkastiškai juokiasi žvelgdama į tai kad Edvardas negali pa
iš kiekvieno žmogaus nepasisekimo, ji ieš sirodyti mokykloje su savo baltu jūreiviš
kojo p^ 1 1 0 ** 0 8 tos katedros viduje. Ji ko kirpimo siutu, o ta* buvo vienatimis
jauzdavo kad ten gyvena mylinti ją ir jos išeiginis jo rūbas kurį jis dėvėjo.
sūnelį, Esybė. Todėl ji linksminosi kad at
Ta mokykla bus jo pirmutinė. Iki šiol

ji pati privačiai mokino jį namie. Ji labai
saugojo mažiausią jo akies mirkčiojimą, ir
dabar, kuomet artinosi vaikystės persi
laužimo metai, ji jautė kad jis bus apsau
gotas nuo viso pavojaus toje mokykloje.
Ir kuomet jis suaugs į vyrus, kuomet su
lauks žilų plaukų ir ji jau bus atskirta nuo
jo, nepaisant kur jis gyvens ar kur dirbs,
visados atmins ttios metus katedfoje. Jie
bus jo apsauga, jo pašvenčiamoji malonė
ligi grabo lentos.
*

•

•
f
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Kelias dienas vėliau ji sėdėjo prie lan
gelio. Artinosi jos labiausiai mėgiama
nykstančios dienos tarpas — prietamsa.
Visą dieną lašeno šaltas lietus. Oras at
vėso ir taip drėgna kad suirlai buvo su
brinkusius langus atidaryti.
Lietus liovėsi. Pragiedruliai sušvito.
Saulė leidosi.
Ji tėmijo saulės degantį kamuolį skęs
tanti vakarų erdvėse. Vięas dangus lieps
nojo ugnies varsa. Katedros bokštinis
kryžius pavasario žalumynų apsuptas spin
dėjo ištolo tartum sudarytas iš blizgan
čių žemčiūgų. Ilgai ji lydėjo akimis gęs
tančią saulę. Ji jautės rami. Džiaugsmas,
maldingumas trykšte-tryško iš sldictinos
Širdies jausmų.
Žemai slidžioje gatvėje suskambėjo vai
kų balsai. Ji pažiurėjo ir nusišypsojo. Mos

•

Edvardas ten žaidė su savo draugais iš
turtuolių namų. Ji juokėsi kuomet jie vai
kiškai šukavo, gavo laimėjimo obalsius
skelbė.
**
\
Ji prislinko arčiau prie kohgo ir tėmijo
jų žaidimus. Kartais matė ju#s besikaujahčius, nuo vienos gatvės pusės į kitą bė
gančius. Ten nė vienas, pradedant jaunausiu ir silpniausiu ir baigiant vyriausiu ir
stipriausiu, nepralošda^o. Nors ir parblok
štas, bet nepaisant to, laimėjo. Net tie ku
rie buvo apkulti nugalėdavo.

ir gatvės žibintus; paskui atsitiesęs į ke
lio vidurį visu smarkumu paleistas ir
šnokšdamas ritosi nepaisydamas kąužkliu
dys.
'
/

Staiga ji įbedė akis į besiblaškantį ait
varą kokį šimtą mastų toliau. Jis atro
dė kai iššokęs šėtonas kurs įsiutusiai svy
ravo iš šalies į šalį, trenkdamas į akmenis

Kova už Lietuvon nepriklausomybę dar
nepabaigta. Kovą laimi tas, kas laimi pas
kutinį mūšį. K a s pirks tam mūšiui sun
kųjį šovinį — $500.00 boną!

Baimės skausmas ją perdūrė.

Urnai prispau4ė veid$ prie stiklo ieško
dama vaikučių pėdsakų. Galop pamatė
juos. Jie visi susikrovė ant vieno ir ritosi
ant gatvės. Stačiai į tą tarpą puolė pra
garo mašina. J i norėjo šaukti jam, pa
mosuoti rankomis, perspėti. Bet negalė
jo pakelti lango. Nebuvo fcei laiko. Pažiu
Neįveikiama kūdikystė! kaip vaizdžiai rėjo vėl. Suspiegė. Vaikų klyksmai virpėjo jos ausyse. Pakvaišusi, nežinodama
mokini drąsos mus suaugusius!
ką daranti rankomis iškūlė storą lango
Su veidu atremtu į lango stiklą ji tė
stiklą ir ištiesusi sužeistus delnus aklu
mijo ką ten atsargiai prisiartinant per
instinktu norėjo mosuoti jam, pasiekti jį,
gatvę. Tai gydytojo automobilis. Netolimai
ištraukti jį. Per kiek laiko jos rankos ky
nuo jų;buvo ligonis ir gydytojas kas va
bojo per sutriušintą stiklą. Kraujo lašai
karą šiuo laiku atvažiuodavo prie ser
varvėjo iš pirštų ir taškė* šalygatvį. Vie
gančio. Kaip atsargiai'jis vairavo maši
ną. Jos parpsėjimas, atsiliepė į jo Vaira nas delnas pusiau perplautas. Pradėjo svy.
vimą, lyg butu turėjusi žmogaus iemiajtį. ruoti. Mosavimai pasidarė retesni. Galop
Ji prilygino tą mašiną prie didžių ir stip įtraukė rankas ir krito be žado ant grin
vv
rių pasaulo karakterių kurie reikalauja dų.
(Bus daugiau)
tik atsargaus vairavimo idant ^nuveikus
didžius darbus.
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M. T. STRIKOL'IS

Lietuvis Gydytoja* tr Chirurgai
FeOples Teatro Name
.616 W. 47th 8tr. TeL BooL 160j
•Valandos: 6 lkl 8 rak. Nadėl 16]
• i k i 12 ryta.
Rea. 2614 W. 4Srd
I
Nuo ryto lkl piat
f TeL Me&inley S68

•

LIETUVIAI AMERIKOJE

• • • • •

*• a~ e™ •** e " •"* e *

Turiu už garbę pranešti De-'
troito ir jo apielinkės lietu
\m • » • M»«
LIETUVIŲ ŽINIAI.
rų pagelbos rankų gausiai au viams suteikiant Žinių kad
aeeefoli* arentai bentr*»* Ir Hr
kodamas. Kad mūsų tautoje mes del savo tautiečių lietu
[pietų Ir 7-8 vakarala NedėldieNORTH GERMAN LDOYD. BREMKIf
Pittsburgli, P&. — Lietuvos įbutų daug tokių tėvynainių vių esame pasirengę patarnau
lals tiktai po platų S lkl I.
I i New Y»rko tiesia) |
BREMENA — DANZIGA — LlEPOJU
Atstovas gerb. V. Čarneckis kaip p. A. Juknis Am. Moks- ti sekančiuose reikaluose jei no
/ Tiesioginis susisiekimas i UKPOrfl per Danei?*, Tiesos pertdmainrmae BUS
*
m.
Pittsburge bus penktadienio
latre ant laivą
geriau tai užtikrįnam kad ir
leivijai nereikėtų taip skursti.
POTOMAC
Rog-s. rt, Lapkr. S, Gruodžio M
vakare rūgs. (Sept.) 30, 1921
DR. P. ŠIMAITIS
ne blogiau kaip žydas lenkas
HTJMO*
Spalio 15, Gruodžio 8
PRINCESS MAT0IKA Spalio 22 ir Gruodi. 10
Furopsan ĄmerieanRu rsau Birmingham Turner's Hali, Sekanti aukavo po $5; P.arba rusas su kuriais broliai
NAPRAPATH
U Kew Yorko TUMIAI l CHERBOIKG—BHEMKN
8418 W. 45 Str.
Chicago.
Laskauskas, J . Gražis, . J .
Greičiausi laivai plaukianti po Am«Ttkos VėHara
V
AMERICA
R s f s . M Ir LspkrKio f»
Fabionas ir Mickievics ved. Jane St. S. S., tarp 17-tos ir Kaušpadas, J . Prakaitis, A, lietuviai jau perdaug susibro(Prie Western Avenue)
OBORCB
HASUINOTON
Spalių
4. I^pkr. S. Gruodžio 8.
lydau B e Vaistu tr B e Operacijos}
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionas
18-tos
gatvių.
Prakalbą
pradės
liavo.
r
al. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais paj
H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents
Siuntimas pinigą, laivakor 7:30 vai. vakare. Taigi Pitts- Biržetienė; po $3: V. Andriu- Taigi kam eiti pas svetim
ii sutarimą. Išskiriant ketvergus.!
100 N. LA SALLE STR. CHICAGO.
nas, A. Mikėnas; po $2: S. Utės, pašportai ir tt.
Telephone Franklln 4180 \
burgo ir apylinkės lietuviai
tautį kuris kiekvienoj progoj
NOTARLJISAS
selis, S. Simonavičius, rt. Šū
v M00RE & McCORMAOK COMPANY
Real Estate, P&skolos, Insurfctal Ir lietuvaitės,
kuriems rupi
pasitaikius myli lietuvį skriau
R00SEVELT STEAMSHIP COMPANY
Ir tt.
kis. A. Mockevičius, J Kasi
•.Telefonas Boulevard 0186
S5th St., Ksmp. nalsted M. mūsų Tėvynės likimas, ateikit
sti ir išnaudoti kad pas savo
UNITED AMERICAN LINES
S 806 W. TeL
mas; po $1: J, Adamonis^ J .
Boulevard 611
Managing Operatore for the
išgirsti pranešimų Atstovo,
žmogų
gali
reikalų
atlikti
ir
už
Vai.: 8 11d 8 kasdiena
TJ,
S. SHIPPING BOARD.
Bulkevičius, A. Jančis, A.
Vak.:
Utar.
K
et.
ir
Su
b.
lkl
8
rak.
3
kuris nesenai yra atvykęs iš
DEKTISTAS
N e d : Ik! S p o pietų. Kerbelis, P. Matulis, A. Sku patarnavimų tiek daug nenu
«
SSSf South Halsted Str.
Lietuvos ir daug ko papasa
o
lupa kaip kad kitataučiai lie
Valandos: 8—11 A M.
ja;
po
50c:
A.
Jodelis,
A.
Ka
1—5: 7—8 P. M.
kos. Priegtam bus užrašinėja
I
ttJlA*8X£*S.§J}*iLi
fl*flJtJfi*S*a*S ' i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i n i i f i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i k
tinas, M. Bulotienė, ir smul tuvius nulupa.
Taigi jeigu tamista turėsi
> mi L. L. P . Bonai. Taigi, ku
Rea. 1186 Independenoę BrnL
kiais $3. Išviso $117.50. Pini
Telefonas Von Buren 864
reikalų7 kurie žemiau pažymėti
rie galite galėsite nusipirkti
1
gų $105 pasiųsta j vykusiam;
kfęlpkis pas mus o ne pas žy
Bonų. Dėlto visi stengkimės,
ĮJIIIHIHIIIIIIIIIHHHUUIUIHIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIimillllllllllllfflg
L. R. K. M. Seimui Chicagoj
delius,
rusus
arba
lenkus
ku
kad mes galėtume mums skir
LIETUVIS
Gydytojas r i
ir $12.50 dabar pasiųsta Cen rie tyko iš tamistos pasipel
OYDTTOJAS I R CHIRCROAi
ta
kvotų,
su
kaupu
išpirkti.
S
p
e
c
i
a
l
i
s
t
a
s
M
o
t
e
r
t
i
l
m
,
Vyrt4teq
trui.
Ofisą* Ir Gyvenimo vieta
a
I
8868 tsooth Halsted Street
Vaikų ir visų chroniškų ligų
nyti.
a * * I 6 J 6 — CalTscsaJ State B u k
Geroj vietoj geras namas del gero žmogaus, priverstas
Visiems viršminėtiems prieS
VALANDOS: 10—11 ryto t—8 p* Taigi, visi į darbą. Skolinkiin
Valandos nuo 16 tkl 12 ryta; nuo
Mes siunčiame pinigus, LieHedėllomas 16—18 6
esu parduoti namą į 30 dienų laiko. Todėl Lietuviai ^pasi- -1
8 lkl 4 po platų; nno 7 Iki 6 rak
teliams ir geradariams vardu
mūsų
pačių
šaliai
ir
raginkim
Kedėltomls ano 16 lkl 8.
L. R. K. M. S. Amerikoje ir tuvon perimus pasiųsti pinigai | n a u dokite proga kad netektu namas svetimtaučiam. Par- S
Va**
Telefonas Dvover
kitus prisidėti.
«HiiiilfiiiiifiiHiiiiiiiiiiilillfllliflillll»lia
24-tos kp. tariu širdinga ačiū. pasiekia Lietuvą į 26 dienas, \s duosiu pigiai veik tuojau nelang ryt dienos kad "nebūtų
T3S.
Pittsburgo i r Apylinkės.
mes išmokame pinigus
arti
pervelu. Kreipkis prie savininko
Moksleivis
K
L.
Paskolos
Komitetas.
(7-srsšš,
tf»L
miausioje stotyje, pastoje. Į
"
I . Zabulionis.
g 2050 W. 23 rd Street
3 či§ lubn iš užpataOio. g
TeL Blvd. 7048
Kauną
važiuoti
pinigų
atsimai
GAUSIOS AUKOS MOKS
—
_
Pmktlk«o|a 80 metai.
nyti nereikia.
Mes daugiau SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiu
LEIVIAMS
IR
VIE8A
ATLAIDAI.
LIETUVIS
DEMTlSTAf
Ofisas 8146 So. Morgas t*>
auksinų duodame už dolierį,
4118 SO. ASHLAJTD AV8T8TUB1
Kert* SJ-ro Bt.,
Chicago, HL
PADĖKA.
arti 41-6M Gatve*
SPECIJALISTAfl
. Watikegan, JH — Jau arti negu kiti pinigų siuntimo aValandos: nuo 8 ryto lkl •
Moterišku, Vyriškų, talpai •araBeredomla nao 4 U | I vakarą
alikų ligų.
Sioux City, Iowa. — Vardit nas keturiąsdešimts valandų gentai.
OFISO VALANDOS: Nno 16 ryta
^5gg?=S=g=r^TV^g"-TB«^9ęM8
lkl 8 po pietų, nno 6 lkl S valan
Del Vyrų ir Moterų
atlaidai. Parapijos choras la Mes parduodame laivakortes
L.
R.
K.
Moksleivijos
Ameri
da vakarą.
Hadėliomis aao 6 lkl B po piat.
koje, tarlt nuoširdų ačių, vinasi. Katalikai jų laukia ir an^visų linijų. Norintieji va
VALENTINE
DRF.SMAIIIO
IK0S PILIETYBĘ; ANGLIŠKA KALBA
Varde 681
žiuoti Lietuvon arba atsiimi/
prie
jų
j^n^įasi.
fc*»
•
•
;
'•*
COLLEGES
tiems
visiems.*
gexaširdžiaiijs
_
Prasidės, Pėtnyčioje, Rugsėjo 16 d., 1921 m.,
[6805 8. Halsted, 8407 W
prietehams ir rėmėjams^ korie ^ Š į metą musįų kolonijoje *y- iš l a ę t u ^ s krelf&hėf ptta iįlis
1880 N. Wells St.
-,
Panodiftliats Ltarnlnkais ScreAftnlfl fc> ftetvtrgals
P E R VISA ŽIEMA
187 Mokyklos Jongt. Vaistfjosa.
išgirdo Ani. MokfcleivijOs atsi ra kitaipTnegu bitais m. Dabar Mes iSrnpiaame pasportiis
--.
Nuo 7:00 vakare iki 0:00 vakare
Moko Siu rimo, Patternų Klrplvažiuojantiems
į
Lietuvą.
>mo, Designing bizniui Ir narnama
šaukimo balsą ir neatsakė ma yra ramų, nes dar nesimato
H 0 L D E N EVENING SCH00L,
r
lėtos duodamos dykai. Diplomai.
31st and Loomis Streets,
[okslas
lengvais
atmokėjlmala
no prašyrto, ir- savo centais jokių apgarsinimų arba iška Mes esame Lietuvos atsto
Perkėlė searo ofisų p o omu
•Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 1
=
parėmė mūsų neturtingų mok-^ bų. Kitais metais tai kaip ty- vybėje registruotas Notaras.
reikalaukit knygelės.
TeL Sealey 1646
1729 So. AsJi/and AvenueJ
įgalioji
sleivių organkaciją ir didžiai čia būdavo priefi metinę šven Mes parūpiname
SARA
PATEK,
pirmininkė.
SpecllaUstas
f
NAUDOKITE
sustiprina mūsų organą ^'Mok- tę, ar tai atlaidus žiūrėk lais mus darantiems visus reika>*IOVTJf MOTEKV ir VYRŲ LIGI |
Ar
Jums Galvos
M
lingus
dokumentus
pavedimui
ralandosnuo 10 lkl 12 Išryto: n n o |
vamaniai,
cicilikai,
komunistai
s]eiv4. . Atsiprašau savo ge
NAUDOKITE
lkl 8 po pietų; nuo 7 lkl 8: l t g
A r Jif«ų Plaukai'
ir pardavimui dalių Lietuvoje.
susispietė
į
vieną
krūvą
kaip
radarių
ir
prietelių,
kad
suvė
trakai a. Nedėlionils 18 kli 1
I
N A U D O K I T E RuffleS
.
Telefonas Drezel 8888
Taigi siųsk pinigus per mus,
vabdžial
ir
burbdavo
po
Ar tfų» Norite Apsaujoff J u o s ? /
lavau
laikrašty
paskelbti
TaI
N A U D O K I T E J^UffJeS
'
į
3107 So. Morgan Street mistų aukas, už tai meldžiu svetainę kad nebūtų progos jų pirk laivakortes pas mus, da
UiLuVmtu savo plaukų gražiais ir tankiais
NAUDOKITE
JhįffleS
pasekėjams nueiti bažnyčią ryk visus pavedimo ir parda
man atleisti.
CHICAGO, ILLINOIS
DR. M. STAPUU0NIS
Užlaikymui galvos odos tvsrtrsi ir tvanai
Telefonas Yards 8088
NAPRAPATH
pamokslo pasiklausyti ir pasi vimo dalių Lietuvoje gįštus
Štai
sekanti
yra
mūsų
L.
R.
N A U DOKITE
Įftįffji
G Y D A U B E GYDUOLIŲ IR B E Valandos: — 8 lkl 11 18 ryto:
per mus. OPERACIJŲ
K. Moksleivijos Amerikoje rė mokinti.
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio
Ofisų Valandos:
mis nuo B iki 8 vai. vakare
Buffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
mėjai ir prieteliai, kurie ištie Šį metą dėlto taip nedaro, Įšiurink savo namus i r ra
3347 Emerald A venų e
iš išdirbėju per paštą už 75c. bonką.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
kandus nuo ugnies pas mus,
kad
jų
vadai
susibičiuliavę
iš
sė
pagelbos
ranką
ir
aukavo
F. A D. R I C H T E R & C O .
Telefonas Boulevard 9397
3
r
d
A
v
e
.
&
3 5 t h St.
Brooklyn. N. T .
pasportas
731 W. 18-th Gatvė
H » » » < « « « « « > » » » » H I
dūmė į kitą miestą, o jų šulai jeigu reikalingas
sulyg savo išgalės.
y
Nuo 2 lkl 8 vaicare.
X
——
kreipkis
pas
mus,
mes
tamisSv. Kazimiero dr-stė — $25. dabar iš sarmatos kenčia kaip
Ji pirmutinė ištiesė savo pa svirpliai • sulindę plyšiuosna. tai pagelbėsime išrūpinti.
1900 S. Halsted Str.
gelbos ranką,
paaukodama Tik slankioja pro svetainę ir Virš minėtuose . reikaluose
TeL Ganai 8118
dvidešimts penkis dolerius. nieko nėra. Taip ramu, pakol mes pasiryžę patarnauti del
J. P. WA1TCHES
Valandos: 16 ryto lkl 8 vakare
&v. Kaz. dr-stė, Sioux City, y- kas, tartum, kad'dabar mūsų visų kuogeriausiai.
Lavvyer
Gyvenimas:
Kavinė, Arbatinė ir GroserLIETUVIS ADVOKATAS
Turintieji čia paminėtus rei DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY nė CASH AND CARRY labai
ra didžiausia ir% turtingiausia kolonija yra šventa.
8811 W.
Dien.: R. 511-127 N. Deorborn St.
AP6IFJTMA8
TeL Dearborn 6096
TeL Prospeot 8461.
iš visų draugysčių, taipgi ir Aš katalikas, jriedrininkas, kalus, malonėkite kreipties LATVAI,SUSAUKUS
žmonių lankoma vieta.
KELEIVIAIS.
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave.
duosniausia iš ^yisų. Nes ji pir patarčiau, kad visi laisvama 9258 Cardoni Ave. kampas Ten y f i vietinis agentas Jūsų miestą
TeL Yards 1053
Peoples Coffee Store,
ar netoli jo.
.
moje ir kitų labdaringų dar niai, cicilikai, komunistai lie Wesminster pas K. Abjšalą,
• I • m•!•§
»•"
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
1918 W. 47-th Str.
bų.
Šv.
Kaz.
dr-stė
del
tėvy
N
tuviai
lankytumėte
bažnyčią
Tel. Canal 157 Vak. Canal 1111
Detroit, Micbl
' visas Baįtiko Valstijas tiesiai
Telef MUM Pulimaa
nės Lietuvos yra aukavusi ne per tas metines šventes, nes
Dr. P. P. ZALLYS
(Apgr).
į Hamburgą
dešimtimis,
bet
šimtais,
taipgi
išgirsite daug pamokinančių
Lietuvis Dentistaa
S AX ONIA . . 1
Spalio 29
18801 So. MteJilgaa Arena*
Lietuvis Gydytoja* i r
ir L. L. Bonų turi pirkusi už pamokslų. Atlaidose sakys du
RAILROAD TICKET BROKKR,
•saslsad. Dl.
PARDAVIMUI
KBIAUCrCT
Exkursijiniai
tikietai
perkami' ir
Cabin
$145.00
III
Kl.
$125.00
VALANDOS! t ryt* Od •
$100. Šv. Kazimiero parapijos pamokslu į dieną. Jfdbs sakys
mainomi.
Numuštos
kainos.
Taksų $8.00
Pollman 848 tr 8180.
šapą didelėj lietuvių kolonijoje
1881 So. Halsted
Lyons Licensed Ticket Offloe
bažnyčiai,
yra
aukavusi
arti
P
E
R
OHERBOURG
SOUTHAMPTOM
žymus kunigai pamokslinin Viota išdirbta per daug metų.
Valandos: 16 lkl 11 ryto: 1 lkl 4
11
So.
Clark St.
TeL Harrison 8878
LIVERPOOL aUd GLASGOW
ss
po piat 6 lkl 9 vakarą.
$400
pinigais
ir
nupirko
Šv.
kai. Iš jų bus daug naudos Norinti įsigyti gerą biznį,
1
.. . L . Į
HllllllllllllinilllllllUIIIIIIIIIIHIIIIJIIIIIIIs
ALBANIA
Rugsėjo 27
• • • • • • > • • au » •! s» m^t • e a e * i i s s a a » • o Į
Kazimiero
stovylą,
trys
metai
• ^ h o n e Seeley 7489
klausytojams.
Spalio 1.
GREITAS BARGENA6.
kreipkitės, 1339 S. 50 Ave.,A\LGERIA
1
DR.
I.
M.
FEINBERG
|
A^UrTAlOA
SpaUo>
4
Parsiduoda
naujas medinis bisniaatgal parapijai paskolino $500
1 do specljallal visokias vyrų Ir—
Cicero,
111.
EMPRESS
OF
INDIA
Spalio
6
vas
namas,
ant
2 lubų krautuve ir
Gįedrininkas.
SGydo specijaliai
kambariai
pagyvenLmui.
Ant 2 lubų
ir
jokio
nuošimčio
iš
parapijos
moterų lytiškas ligas
5
kambariai,
elektra,
gazas
ir mau
• 8 4 0 1 Madisoo Str., kampas
neima.
Prie
tokios
garbingos
FARMA
ANT
PARDAVIMO"
labai
dynė.
Parsiduoda
labai
pigiai,
nee sa
tern Ava., Chicago
LATVUst
DALINAI
PANAI
gera
Farma
puikoj
vietoj,
prie
dide
vininkas
ižvažiuoja
J
Lietuvą.
•Valandos: 1—4 pa plet 7—9
draugystės visiems vietiniams
ADVOKATAS
lio kelio, arti miesto 76 akrų žemės
Tas namas randasi Cicero, I1L
llllllllllllllllllllllllJllllllllllUlIlIlIlIlIlMIi
KINO KARO PADftTĮ.
5
5
akerių
dirbamos,
o15
ganyklos
Taip-gi
parsiduoda
automobilius
lietuviams reikia priklausyti
su mišku ir upeliu tarpe penkių Šim
(Buick) labai pigiai. 7 pasašlerių,- 6
29 South La Baile Street , ir ją remti.
TeL Randolph 8898
•
tų lietuvių kkip Lietuvoj. Yra 3
nauji tajerai (tires) ir enginas nese
Kambarta 114
Washingtonas, IX „ 44 d. arkliai, 5 karvės, 2 veršiai, 70 vištų,
A ASLAKIS
niai pertaisytas. Parduosiu arba mai
'ArčiauBia pasiekimui Lietuvos^Vle- nysiu ant loto.
3
didelės
kiaulės.
Visos
mašinos,
ko
ADVOKATAS
Telefonas Central 8360
L. R. K. M. S. A. 24-ta (Liet. Inf. Biuras) Sulyg Lie kių reikia ant farmos, ^trioba su 6 ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di Del didesnių žinių kreipkitės į ma
Ofisas vidumiesrtyj
[ » • • • • • » i » i » • « » » » » • MM mm fc» S
kambariais ir kiti budJnkai
geri, delė ^pasivaikščiojimui vieta. Visi pa no ofisą.
ASSOCIATIOM BLDG.
g Vakarais, 812 W. S3rd S i | kp. — ^$20. Nors šį kp. jauna, tuvos laikraščių pranešimo, sodas didelis labai linksma vieta. rankančiai, moderniško laivo.,
19 So. La Salto St.
GEORGE PETKUS
Valandos: 9 ryto Iki 5 po platų <
dar nėra metų kaip susiorga Latvių vyriausybė-nutarė da Priežastį pardavimo patirsite- ant
Telefonas: Yards 4081
Real Estate Fire Insurance
Panedėlials lkl S vakarą
. v
•
Chicago.
V RED STAR LINE 3402 So. Halsted Street
nizavo bet jau daug pasidar linai panaikinti Latvijoje karo vietos.
Nedėllomia ofisas atdarytas
Y.
GEDMIN,
Fountaln,
Mieli.
R.
1.
• a• • ! • • • • • • > » « • i « « » » f t
Išplaukia kas savaitę
•
bavo del savo organizacijos. padėtį., Karo padfėtis pasilieka
Pier 58-62 Nortb River, Nevr York
PASINAUDOK GERA PROGA.
New York \
(Spalio 15
$v. Onos dr-stė — $10. J i 15 kilometrų zonoje (plote)
Parsiduoda du bizniai,
BuCernė
KLAUSIMAS: KIEK TAS Samland)
Gotbland)
Hamburg
(Rūgs.
22~ Grosernė ir Kepykla (Rakery) ir na
TeL Yards 6666 Blvd. 8448
Telefonas Prospect 6598
taipgi daug darbuojasi kaip visais pasieniais. Nors Latviai PILIETIS PADĖJO LIETU
Tik 3-čia klesa
Dr. V. A. ŠIMKUS
mas pagyvenimui už labai žema kai
Finland)
N
e
w
York
(Spalio
1
karą
senai
yra
užbaigę,
vie
del tėvynės Lietuvos taip ir
na.
Gydytojas,
VAI LAISVA IŠGAUTI?
Lapland Rūgs. 37 Zeeland Spal. 15
Priežastis pardavimo
savininkas
nok priešvalstybiniams gaiva
del Bažnyčios.
Krooitaland)
Antwerp
(Spalio 22 važiuoja Lietuvon.
8. Halsted St.
Rūgs. 24
f Generalis Kontraktorius
lams, daugiausiai svetimėms ATSAKYMAS: r HEK, UŽ Lapland)
Atsišaukite greitu laiku, platesnes
Valandos: 16—11 i i ryto 1—1 1*
Adomas
Juknis
^
$10.
Jis
žinias
gausite ant vietos.
jĮj
Ir
6—t vakar* Hed. 16—11 11 rytaagentams,
vedant
agitaciją
V. J. Latvenas,
turi grosernę ant 1520 E. 5-t3i
\'AU
KIEK LAISVĖS BOįNŲ PIR
7
Namų Statytojas
411 Lincoln Ave.
Rockiard, HL
prieš
naujai
kuriamąją
vals
Vfanchurta)
N e w York
(Spalio 6
St.
P.
A.
Juknis
yra
pirmas
ir
KO.
5308 So. Robey Str.
Moagolia)
i
(Spalio 28
geriausias rėmėjas, kaip vie tybę, latviai rado reikalingu
Mtnnckalida)
Hamburg (Rūgs. 21
Reikalingos žibučių išsluvinejimul.
Darbas atliekiamaa pirmos kliaTiktai tiesiai į Piliau
S. D. LACHAWICZ
ligi
šiol
palaikyti
pas
save
^urinčiuos
patyrimą tame galima dirb
XĖBA PASAULYJE TO
tinės par. taip tėvynės Lietu
so3 už prieinamas kainas.
GRABORIUS
INTERNATIONAL MERCHANTILE U fabrike arba i namus parsinešus.
KIŲ GERAŠIRDŽIŲ, KURIE
Gera alga.
vos ir kitų getų darbų. Kas karo padėtį.
ll»»»»i>»»»»a.Į
MARINE CO.,
Italfctn American Etnbroldery Co.,
116 laivų — 1*,2 50,000 tonų.
Už DYKĄ TAUTOMS^ LAIS? [ tik jį paprašė tam jis neatsakė
1002 Blue lsland Ave.
Chicago.
Chicago: F . C. Brown, Weat Pass,
ir
PLATINKITE "DRAUGĄ" l kiekvienam padavė save ^e- PLATINKITE "DRAUGĄ" VĘ DALYTŲ.
Agesii, 14 Northr^ Dearborn St.,
1
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DR. P. Z. ZALATORIS
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atskiroįns organizacijoms %e-' atsiimti femg^ priklausančius tkuris pasakė eiles. Paskui % už toįį gTftžu, moksleivių; p«rra duodamas. Vienpk įer saVo nuošimčius, METROPOLITAN feajorinaitė sakė monologfi; gerbirani vakarėlį. Prie jo ap
įtaka ir nenuilstantį darbą £ $£A*E CANKA, 2201 W. 22- "Vėliava", (ir*kita angliškai, rengimo •• žinoma daugiausia
J. fiagdžiunas išgavo tą £er- nd St., apsiėmė išmokėti antgalvio nenugirdau). Ši jau darbavosi p. V. Stancįkag.k
• • • • • • •
• i • - • • • j f ' l f t ū l " •-'
••••»• »
Gladius.
KARPENTERIAI ATMETA mitą^Ūž tą jo nuopelną pri "Čash"juž visus L. L. P. Bo na lietuvaitė yra gerai išsila
LAIDOJAMI KAREIVIAI.
nų kuponus
\
, vinusi. Jos gražus balsas ir ar
MAŽESN? UŽMOKESNĮ. guli vieša padėka.
N
Pereitos savaitės pabaigoje
Su "visais L. L. P. Bonų ar tistiški nudavimai, susirinku
Nors
t j ^ š i m t s viena orga
iš Praneijos Chicagon parvež €bicagos"karp^n"terių dis-1 (
j
kuponų reikalais, kreipkitės sius tiesiog žavėjo,
nizacija
tą
dieną
rinko
auktts
trikto
taryba
pereitą_
šešta
ta 27 chicagiečių kareivių la
prie John Krotkaus ar P. L.
Seka solo kurį gabiai atli
ir
lietuviai
rinkikių
teturėjo
CENTR. ORG. ATSTOTŲ
dienį
turėjo
susirinkimą.
Po
vonai. Tie kareiviai PrancijoSavicko
prie
penkto
(5)
lange
ko 4u, jau Thicagos lietu
kelių valandų argumentų ta 125 (pusę tiek kiek kai-kurios
SUS.
je žuvo karo metu.
lio.
,
viams žinomu muziku, V. Brie
Dalis tų kareivių palaidota ryba vierfbalsiai atmetė užmo* kitos tautos) vienok daugiau
dis ir J. Petrošius. Toliaus, Pirmadieny, rūgs. 19 d., 8 vai.
takar. Kiti laidojami šiandie. kesnio sumažinimą. Jie reika sia surinko. Už tai gili padėka Su pagarba,
John B. Brenza,v J. Skinderiutei £ijanu akom
/'
PABĖGĘ KAILINIAI NESU lauja $1.25 valandoje ir vis- priguli merginoms ir mote
vakare, šv. Jurgio par. svet.
/
kas.
Teisėjo
arbitro
nurodyims
kurjos
tą
tlieną
pasišvenr
Prezidentas. panuojant, ^ Jurgaieiutė pa bus Chkagos Liet. Centraliniu
IMTI.
% \
mu jiems turėtų but ^mokama | t u s i a i d i r b o r i l l k d a m o s a t l k a
dainavo * Pamylėjau vakar' ir organizacijų atstovų susirinki
Andai iš* valstijos kalėjimo vienas dolieris darbo valando
dar vieną gan sunkia anglišką mas reikale pasitikimo Chica
Daug
rūpestingo darbo,
IŠ T0WN 6 P LAKE.
pabėgo du kaliniai,
matyt, Fdą^nęįe. Ši jauna dainininkė tu
triūso padėjo gerb. kunigai
goj Lietuvos Atstovo, gerb. V.
CMcagoje trankosi ir ligšiol
Tarybos sekretorius Pat. F. Kudirka ir Ig. Albavičius.i Rugsėjo 7 d., Davis Sąuare ri stebėtinai gražų balselį.
Čarneckio. Veikėjai taipat yra
nesuimti.
Galvin susirinkime pranešė, Jie žymiai prisidėjo prie reali- p a r k o svetainėje, L. Vyčių 13 v
Moksleivių vardu kalbėjo A. užlrvdečiami susirinkiman.
V Jie yra Carl Stepina ir Ed- jog jis nuo visų amatų unijų
wardThorpe. Keli įvykę Chi vadų gavęs užtikrinimų, kad žavimo to gaSisaus vaisiaus. kuopa surejjgė moksleivių pa J. Ž. Paskutinis kalbęjb kun.
Centr. Kom. Valdyba.
cagoje užpuolimai ir apiplė ^mistai darbininkai nedirbsią Butų gera, kad ir kiti mies gerbimui vakarėlį. Šiuomi sy A. Martinkus, šios kuopos
tai, pavyzdžiui kaip Cicero, i5 kiu su 13 kuopa atsisveikino dvasios vadovas. Jis savo" tu
šimai jiems primetami.
feu neunistais.
,
CHICAGIECIAI. ATSIIMK!
vietinių valdžių išsirūpintą trys sekanti moksleiviai: L. riningoje kalboje išdėstė sunTE LAIŠKUS.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
viešą "tag-day". Jei butų per Tirunaitė, J. Paukštis ir A. kų moksleivių gyvenimų bei 4
PARAPIJOS.
maža lietuvių, gal svetimtau^ J. Ž. Prie šios/kuopojs priklau didi pašaukimą. Paminėjo ke ChicAgos palte (yiduinieity)
L. L. Paskolos bendros stq: čiai^pagelbėtų.
so ir daugiau moksleivių, bet lias skirtingas mokyklų rųsis, prie Adams ir DeirboH}^ gatvių
ties susirinkimas bus rugsėjo
A. Nausėda,
kiti lanko vietines, Chicagos sakydamas, kad norint palikti randasi /atėję-iŠ Lietuvai laiškai
v
19 d., Dievo Apveizdos par.
žemiau įvardytiems asmenims, ku
tautai, žmonijai ir -Bažnyčiai rių dėlei adresatų persikėlimo
Labd. Sąj. Centro pirm. mokyklas.
svetainėje, 8 vai. vakare. Kvie
/
Jaunimo į -šį vakarėli prisi naudingu žmogumi, reikia lan kiton vieton arba kitokių priežąi3 metų amžiaus persiskyrė su
eiame draugijų valdybas, at
šiuo pasauliu subatoje. rugsėjo
stovus ir darbuotojus skait KASLINK IŠMAINYMO LIE rinko labaKdaug. Matėsi Vy kyti tokias mokyklas kurios eiii išneSiotojai negalėjo surasti.
( s e p t ) . 17 d., apie 10:30 vai.
vakare* Laidotuvės įvyks utar#
lingai atsilankyti.
Valdyba. TUVOS PASKOLOS KU- čių ir moksleivių net ir iš kitų ne vien protą bet ir jauno žmo Laiškus galima atsiimti prie Ge
ninke, rugsėjo 20 d., apie 8:SO
kolonijų, kaip iš Roselando, gaus valią lavina. į Je kalba neral JDelivery (iš Adams gatvės,
, PONŲ.
vai.
išryto, iš namų 2846 W.
LABD. SĄJ. VIEŠA RINK
4©th str., 1 Nekalto Prasidėjimo
buvo aiški, graži ir Visiem su įėjus po «dešinėj pusėj), -prie
Brigliton
*
Parko,
Brldgeporto
pirmo langelio, ant kurio viršaui
bažnyčia ir iš ten į J|v. K a z i 
y
LIAVA IR VIEŠOS PA
prantama.
Ant
galo,
V.
Brie
miero kapines.
* parašyta ADVERTISED.
Teko man girdėti iš chica ir t.t.
Nabašninkas buvo labai gra
DĖKOS ŽODIS.
žus,
gabus Ir gy vas^ vaikas, h?
giečių lietuvių, kad nežiną kur Vakarą atidarydamas p. V. džiui pianu skambinant, visi Prašydami ldiško paduokite laiš
todėl didžiai mylimas tėvų i r
Labdaringos Sąjungos vie gauti pinigus už L. L. P. bonų L&taneikas, savo įžanginėje kai sustoję sudainavo Amerikos ko numerį, nes su įuo greičiau
kaimynų.
laišką suras negu su pavarde.
Giminės i r pažįstami širdin
ša rinkliava Chicagoj rugsėjo kuponus. ^aigi^dant paleng boję gražiai atpasakojo var ir Lietuvos himnus.
479-rPaunis
gai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse.
12 d. gana puikiai nusisekė. vinus Lietuvos gelbėtojam^ gingus moksleivių takus ku Toliau sekė šokiai ir įvairus 481—Eidint Leonard
Pasilieka dideliame nuliūdime
486—Gedminą Ana „
Nesitikėta, kad bus galima t. y. tiems kurie pirko Lietu riais jie žengia į šviesesnę at žaidimai, k
Tėvai, Ona i r Kazimieras Na490—Grinevich M.
bažai, ir brolis Edmondas.
gauti leidimas, nes paprastai vos Laisvės Paskolos Bonus, eitį ir ,perstatė J. Martinkų Garbė L. Vyčių 13 kuopai 503—Kausis Dominikas

CHICAGOJE.

•

|22^|f^kus Juozapas
55$*^9algaibis J.
fe«^3nrlis B^iadikU
$C5^Hl^tkus Wrb. J. N.
576^-yaieaicini*George ""
581—Wirniau8k^8 Jč2apas
5Š4—Trogene Bronitlswa.

PRANEŠIMAI,

'

A. f A.

BRONISL. NABAŽAS

Af

A.

AGOTA BARTUŠIENĖ
Mirė Lietuvoje, rugpiučio
20 d., 64 metų amžiaus.
Paėjo iš žaltriškių kai
mo, Tauragės apskričio,
Paliko Lietuvoje didelia
me nuliūdime savo vyrą
Juozapą, du sunu ir vie
ną dukterį. Amerikoje pa
liko du sunu. Antaną ir
Pranciškų ir dvi dukterį:
Ona ir'Marijona ir žen
tą J. Karbauskį.
šv. Mišios ui nabašninkės dusią bus utarninke,
20 d. rugsėjo, Nekalto
Prasidėjimo Paneles 8v.
bažnyčioje.
Antros Sv. Mišios bus
S w Kryžiaus bažnyčioje,
J^etverge, 22 d. njgsėjo.
Prasidės 7:30 vai.
/

Visas gimines, ir pažįs
tamus meldžiame daly
vauti pamaldose.
Dukterys,
Ona, Marijona ir žen
tas J. Karbauskas.

DOLERIAI
/

NE VIEN TIKTAI AUKSINAI.
.

iiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHimiim

Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą", prašydami pej*
kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to
padaryti.
BET DABAR JAU GALIME.
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10
dol., 20 dol., ių 50 dol Kitokių nėra.
Tie čekiai nebrangus: už kiekvieną peikia damokėti 50c, vis tiek
kokio jis butų didumo. Norint gauti į lutus miestus per pačtą, reikia.
dar atsiųsti 10c» extra už registravimą laiško.
Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį, turi užmokėti
$50.50, o į kitus miestus $50.60.
Norint gauti >fekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00
ir užmokėti $l,010.00r
\

^

v

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam
į Lietuvą.
Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune i r per savo skyrius
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą.
Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yra mainymo
dienoje, už patį mainymą nieko neima.
Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jefgu
kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges
nio laiko, kada bus kursas žemesnis; bet į du metu reikia išmainyti,
nes paskui čekis jau bus negeras.
Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais.'.
Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą/pavarde viršuj
Čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas išpirkusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi.
•.

Siunčiant čekį iš Amerikos-į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuojaus kaip tik nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe
jose vietose kur ^yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti ^ekio
viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokėkite juuo čekių"
reikia parašyti vank pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam

*m

siunčiate.

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas/o" ne
"DraugaSv"; laišką žinoma reikia registruoti.
Jeigu kelioriėje čekis pražūtų, tai "Draugo" Administracija ui
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui.
Jis padarys tirinėjimus#apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus.
. *

/

Ukip Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais,
vadinasi dabartiniais auksinais; o kaį bus tikri Lietuvos išleisti pi
nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus verta už
J
dolerį.
•
Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka
šitų čelrių doleriais, bet tiktai auksinais!
,
Atsakymas: dėlto, kad JLietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones,
nieko nei pirksi nei parduosi už dolerius, a tiktai už auksinus;
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktaf Banke gulėtį.
Galima šitus čekius ir-gi padėti Ūkio Banke ant procentų1 kaipo
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais.
Važiuojant į Lietuvą dauguma norį vežtis gyvus dolerius. Bet
pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne
miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie turi
daug pinigų.-;
NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBĖT f
'
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne
naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma
tys, kad j o parašas nė toks, kaip pirkusfojo čekį.
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Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į '

PINIGŲ SIUNTIMO

S. Oakley

SKYRIŲ

Chicago, 111.
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