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NEDARBO KLAUSIMį
RIŠTI KONFERENCIJA,

Tėjau parduoti paskutinę kar
vę, uždariau pirkią, ūkio įran
\
kius palikau rudyti ir pats
LONDONAS, „rūgs. 20. U
su šeimyna leidausi ieškoti
Oficialiai paskelbta, kad In
duonos kur-kitur."
WĄSHINGTON, rūgs. 20. . " A š apsėjau 10 desiatinų dijoje padėtis labai rimt*.
DRUSKININKAI.
TREMTINIAI IŠ SARATO
Komercijos sekretor. Hoo- ir nepelniau nieko," sakė ki * Pasiųsta militarė ekspedici ^
VO IR TAŠKENTO.
•
,%
B E R L Y N A S , rūgs. 20. - Bet šitie rau£osi t ir šaiposi,^ y er pranešė, jog nedarbo klau tas valstietis.
ja į Malabar pakraščius su
/
Padegė tiltą per Neim
Čia aiškiai kalbama, kad tru- kuomet reikia gelbėti vokie simą rišti konferencija ^ųšau
" A š gavau vos, vieną pū tinka didelių sunkenvbių ir
KAUNAS. Tremtinių grą Susisiek, minist. praneši
Tnpoj ateity ^Vokietijos* vy čius.
krama čia ateinantį pirmadie dą jtfvų, ,v prabilo trečias.
nifeSpr negali padaryti sukilė žinimo skyrius praneša, kad
Kontribucijos labiausia rei nį.
rugp. iš 3 į 4 d.4 naktį
riausybė pareikalaus sąjungi
•'/
liams.^
Toki. pasakojimai be galo.
š.
m.
?ugpiučio
28
d.
iš
Ta
ninku padaryti revizija afpil- kalauja Prancija. Jei PranKonferencija įvyks komer
Sukilėliai neskaitlingais bū rybų Rusų Taškento ii* 'Sara sudegė medinio tilto dal
Viską kaitrą arba žiogai
dymo sąlygose, jei vyriausy cija nenorėtų daryti skriau cijos departamento buste.
riais 'išsisklaidę po žinomas tovo ešelonaais grįžo tremti apie 10 sieksnių ilgio per
išnaikino.
bei uepavyks paskirtu laiku dos Vokietijai, butų galima
Delegatai" komercrJ5n
dar - K a i t r a Tavolgy šįmet buvo .sau kalvas pasekmingai užpul nių: lietuvių 434, žydų 257, muną ties Druskininkais. J |
surinkti sekančią dalį kontri atrasti kitokius kelius atpil- nežinomi.
baisi. Visur rajatosi tik vieni dinėja -kariuomenę.' Dažnai ją rusų 93. lenkų 26 ir latvių 11. tos gyventojų pranešimu,
bucijos
sąjungininkams — dyrmuv Vokietija galėtų P r a
įveda' į spąstus ir truškįna.
(L-va) tas turėjęs but aplietas
ncijai > pristatyti
reikalingų IR KITAIS METAIS RUSI tyrynai. Kai-kutL atrandama
vieną miliardą markiu.
v
Malabar apskritis kalnuota
degančia medžiaga ir, turi
pelkių su vandeniu.
pcekrų*
yietoje^pinigų.
Vyriausybė darbuojasi. De
J A TURĖS BADĄ.
Upė Volga arti, bet apie ir torilkuota, anglams mažai pa
RYGA, (Eita). Rugpiučio lenkų sargybinių buvęs pi
Vargas
tame,
kad
Vokieti
da visas pastangas. Tečiaus
Taigi turės užimti 26 dieną pasirašyta Lietu^ gtas. Ugnis išsiplėtė per
sudrėkinimą, apylinkių nega žįstama.
toms pastangoms
priešingi ją nori smaugti prancūzų nriNėra sėklos apsėti lankus.
li but kalbos.
>
gražaus laiko patvarkyti ap vos-Latvių-Vokiečių
geležin liag minutes ir /buvo gin^
litarė
partija,
kuri
šiandie
vokiečiai finansistai. Be jų
-*—"
skritį. Ir baisu, kad suksi kelių konvencija.
sprogimų, panašių 4 šovii
Kaip bus su kitais metais.
pagelbos nieko* negalima jnu- Pranciją gniaužo nei šiltą
MASKVA, rūgs. 15 (suvė
mai dar labiaus neužsipliektų.
Lietuvos-Latvių
geležinke ir rankinių, granatų
sproj
^vilną.
veikti.
linta)^
—
"
K
a
i
p
aš
-galiu
Su*
ateinančiais
metais
ba
lių sutartis bus pasirašyta po
Kalbama, kad Vokietija jo N
but žmogus, jei aš valgau žo das nebus pragaišintas Pavol MIRĖ S0. DAKOTOS VYS kelių dienų./
.
Vokiečiai skirstosi. »
-7*kiu būdu neatlaikys Londono
lę! Maho arklys pirmįiau tuo gy. Nes šį rudenį retai kam
KUPAS.
ĮDOMI TVARKA.
A.ną
dieną
Wiesbadene
—
ultimatumu jai uždėtų sąly
mi maitinosi. Taigi aš 'šjan-1teks pasisėti javų. Visa neLUKŠIAI, (Ša^įų apskr.).
ga. Tuo metu Vokietija spau prancūzų ir vokiečių komisi- die turiu but jau gyvulys Y• laimė, neturima sėklos.
ST. J*AUL, ruga. 20. - Liepos 24 dieną šioje apylin
PANEVĖŽYS.
Kai]
konferenciją.
džiaraa buvo priversta * sutik onieriai turėjo
Tokius klausimus stato Sa
Daugelis sako, kad jie tu Vietos Arkivyskupui praneš
kėje praėjo didelė audra su čius įvaižiuojanc^us miesi
ti. Šiandie pasirodo, kad są Padaryta vokiečių ir p*ąn<*u- maros gubernijos valstietis. rėtų tik sėklos, tai ateinan
ta, kad mieste Sioux Falls, vėju, perkūnija ir dideliu lie stabdo milicininkas, lipdo
zų industrijos sąjungai pradlygas pildyti nėra juokai.
Ir jo* kalboje nėra jokių per- čiais metais nebūtų vargo. South Dakota, mirė Vyskurtelę prie vežimo ir liepia utį
tumi su ledais*.
zia. Jei tai sąjungai nepakis
".
f J *
, .
- .,.. .
.. dėjimų. Nes istikrųjų, jis sun Bet kad to neturima ir nė*a p a s Thomas jO'Gorman.
Pavojus sąjungininkams.
kojos prancūzų mihtare parti , . - . j j ^ _. ^
JSSĖI
Daug langų išdaužyta, trio keti po du auksinu nuo kifj
kiai dirba, gi jo mintis pras- kur gauti. Mat, miesl
j bų sugriauta ir keletas trio- vieno arklio.
K a d taip, tai
sąjunginin ja, tad vokiečiai su prancu- tutėlė.
J i s kalba taip, kaip
Bolševikų valdžia tuo nesi BAVARIJA NORI NUOSA
santibų žaibo sudeginta. Ruoštais neišsigali išsilaikyti savo
kams patiems y r a pavojus, žais susins graziais
supranta. Gi vargai ^velkajto-* rūpina. O kad ir rūpintųsi,
VAUS PREZIDENTO.
ledai sumušė javus. 2&—VII šcfmis, tad sugalvojo, gaut
J e i ' jie nesutiks daryti revi- kiais.
kį, kokio pasaulis nematęs.
tai tam tikslui neturima net
iš kaimiečių. I r tam nusl
atatinkama, kop^sija ėjo per
zijos ir nenorės susiaurinti
Tečiau kai-kurie vokiečių
Maitinasi jis duona.
Bet ištekliaus.
sąlygų, tuomet Vokietija vi- vadai ,tam priešinasi. NenoBERLYNAS, rūgs. 20. - - ž m o n e s apskaitliuodama nuo-Į tė įvairius mokeseius
kokia ta duona! Pagaminta
Kad visus valstiečius ap su
kaimiečių rinkti už įvažiai
Bavarija
pasiuntė
peticiją stolįus, kad nuskriaustus oiuo
sai nieko negalės mokėti ir ri, kad ryšiai su prancūzais
sėklomis,
reikalinga
iš visokių žievių ir žolių. Tai pinti
mą į miestą Jurgun, už
Vokietijos nącionalei tarybai "aud ros ūkininkus " paliuosa
del to jų pačių finansus pa furėtų pažeisti anglus, kurie
tikra juoda žemė. Tai šlyną. mažiausia apie 3 milionar pū
dancius pardavimui ^gyvulil
pastaraisiais laikais pasirodė
prašydama uždrausti nacio- vus nuo rekvizicijos.
lies krizis.
^ ^
Nuo paprastos žemės ji ski dų javu.
( L - s ^ ė ) J u ^ išvežime prekių iš miest^
haliam prezidentui miaišyties
Daug geriau b "
i'^ms prielankesni Vokietijai už >pariasi tuo, kad joję nėra joTai koka socialistų bolše1 registraciją pasų ir tt(.patiems ir Vokietijai sąlygas čius geriausius prancūzus
1
ava
kių žvtrgždų arba" akmenėtu, jvikų v a l ^ i t v t i i m B Rusijeje.' *. P?*** *?*. **™Wf-- ^
a0sim s
Kiti vokiečiai tuotarpu nie
Paskntihiu
I
~W*.
"
f > « t ™ t'
sušvelninti taip^ kad nebūtų
KLAIPĖDA.
1 rija
reikalauja _ /nuosavaus
Tečiau
rusui
valstiečiui
ir
sę,
miestas
sulyg
savo
prezidento.
pavojaus nei tai, nei kitai pu ko nedaro iš anglų. Tąs nuo
laiku
lenkųagentai
Aukštuo
/.
12 MILIARDV KRONŲ
tos " d u o n o s " neužtenka.
ziurog imti įvairius mokd
monių suskilimas didžiai ne
Berlyno vyriausybė' Vokie laitis ir Vanagaitis vėl pra
sei.
Socialistai bolševikai p r a r i
NUSUKTA.
patiems
vokie-4
tijoje sustabdė 32 radikalų ir dėjo agituoti tarp Mažosios čius nuo kaimiečių, kurie n\
Vokietijos vyriausybė krei naudingas
jo ir pragaišino visą valstie
gali nelankyti miestą kai|
monarchistų laikraščiu.
pėsi į Amerikos bankininkus, i čiains.
Lietuvos
gyventojų
už
Lenki
čio laimę. Atėmė nuo jo vi ^BERLYNAS, rūgs. 20.
valstybinį ir administracii
ją.
Tam
tikslui
jie
pasako
są maistą ir jį paliko badu Čeko-Slovakijos
vyriausybės
visuomenės centrą.
ja,
kad
jei
išanksto
klaipėdiš
NŲLTNČIUOTAS
JUO
mirt.
valdininkai ilgas laikas užsi"L-V!
#
kiai nevešią su lenkais palan
DŪKAS.
Socialistai bolševikai žadėjo imdinėjo papirkimais ir suk
kios politikos, tai lenkai už
visiems turtus ir pasaulio ge tybėmis. Viskas buttf buvę
VĮCIUNĄI .. (A. PanemĮ
ėmę
Lietuvą
ir
Klaipędą
su
GREENSBORjO,
N,
C
,
r.
rybes.
Tečiau tik jie vieni gerai, jei ne tas faktas, kad
nės vals.T- Du broliai Asl
vginsią.
Jei
klaipė"/ ,
, v. T
VU1.
jais
atšll
12.
—
Gauja
baltų
žmonių
įsi
apsikrovė turtais.
Reikėtų, tie papirkimai pradėjo siekti,
'. .
"su lenkais
. , . iš
, ¥ rauskai kažin kaip uzklirn
laužė Pittsboro kalėjiman, iš- diškiai eisią
kad jie vargdienius pagelbė milžiniškas t sumas.
'
vien, tai lenkai padėsią vokie nakty į kaimyno Babušio si
LLOYD GEORGE ATMETA šaukiamas airių parlamentas, tų. Tekiau jie to nedaro.
Taip ilgai negalėjo but. At 'rilko iš ten jauną juodveidį
dą. Kaimynas kaip tik saį
čius nugalėti.
Ernest Daniel ir pakorė.
AIRIŲ REIKALAVIMUS. kuriam de Valerą paves ap
sirado
sąžiningų
žmonių.
Im
Nebuvo derliaus.
gojo sod§, ir patiko\ svečii
Nulinčiuotas už tai, kad jis
tarti pastarąjį Anglijos pre-N
ta tyrinėti valdininkų veda
Įvyko susirėmiinas, laike
>*
Visu Pavolgiu žemė did mos I knygos. Pagaliau patir buvo atrastas vienos baltos
KIRDEIKIA
I
(Linkmenų
miero pranešimą.
Nežinia kas bus su kon
rio Babušis ir vienas Astrai
valsč.). Rugpiučio 7 d. š. m.
Čia reiškiama nuomonė, kad žiai derlinga. Kitais metais ta, kad suktybės pereina 12 oioteriškės kambary.
ferencija.
skas"*apsrtašė kirviu galvas •
neutralinės zonos gyventojai,
iš tų susirašinėjimų ir tlery- Pavolgio javų derliais buvo miliardų kronų sumą.
rankas. Reikėjo ^net gydylj
galima išmaitinti visą Rusi
atskirti
iš
abiej'ų
pusių
net
Anglų
spauda
vakar
prane
bų
nieko
gera
neišeisią.
Nfcs
Pastatyti
^ekspertai
patik
DUBLINAS, rūgs. 2 0 . —
Blroliai sak<
ją.
Šįmet tenai neperdan- rint knygas. Ket knygos taip šė, kad kai-kur prie namų nuo bažnyčios, turėjo progos jo pagelbos.
airiai
laikysis
pirmesniojo
sa
Airių su Anglijos vyriausybe
giausia laukų buvo įdirbta ir suveltos, kad ek&pertai negali statymo ėmę dirbti neunistai pasimelsti^ Kirdeikių sodžiu- ėję ieškoti dingusios tą
vo
pasiryžimo.
Jie
atsisako
il
nesusipratimai
eina
didyn
rą karvės. Bus didelė b]
tuos kaitra išnaikino.
karpenteriai.
Juos,
sakoma,
jeji'
kuriame
atvykęs
kunigas.
jokiu
būdu
suderinti
skaitli
giau
prigulėti
nuo
Anglijos.
taip, kad nežinia kas gali iš
teisme.
^
v
.Tečiau aplinkiniai . apskri nių.
apsaugoja
detektivai.
Labukas
\
i
š
Linkmenų
atlaikė
Tečiau
sveikas
protas
kito būti.
"L-vi
iai
paprastame
name
pamaldas.
t
a
i
/
diktuoja.
Airiai
del
šven^
nepaliesti
kaitros.,
TuoŠį penktadienį de ValePamaldas išrūpino Linkmenų U KAUNAS, (Elta). Trei
telegrafu pranešė Angli- tos ramybės šiuo kartu turė se apskričiuose buvo javSfc
rar
klebonas gerb. kun. F. Brai- kinių grąžinimo* skyrius pi
derlius. Tie apskričiai galė
jos premierui LlOyd George, tų nusileisti. Jie gali suprasva, "kuriam neleido* atvažiuoti neša, kad š. nu. rugpiučio
kad airiai nebereikalauja jau, 'ti, kad Anglija šiandie dar jo pilnai apdrausti nuo bado 60,000 ISPANŲ KAREIVIŲ
Neslnai
ispanai
pakėlė
oį pamaldas. Žmonės iį* džiau- d. grįžta iš T a r y b į R u ą ų
visą Pavolgį.
T
idant Anglija turėtų pripažin gana-stipri taią klausimais.
fensyvą. Tečiau maurai ją su gsmo
MOROKKOJ.
_
, . . _•*..,
kuvon 500 tremtinių iš Si
Nelaimė davė,'kad tuos apnet. gerokai
išsigtė r ė
ti Airijos x nepriklausomybę.
Lloyd Oeorge aiškiai pažy.
laikė ir prasidėjo šiaip smar
skričius apiplėšė
"bolševikų
L-va lensko.
Nes airiai pasitenkina nuosa- m^ kad jis airių atstovus tik
v
valdžia. Viską rekvizavo. Ne Maurai nemano pasiduoti. kios kitų prieš k i t u s , atakos.
vu apsisprendimu. Buvo. ma-Ltiiomet priimsiąs konferenclDabar čia pranešta, kad is
paliko nei maistui, nei sėklai.
PADĖKOS TELEGRAMA.
ŠIAULIAI. V m . 26. KM
noma, k a d premieras s u t i k i jon, kuomet de Valerą* raštu
panai
ir
vėl
gaminasi
pakilti
Taigi ir nepaliestus kaitros
Melilla, Morokko, Vugs. 20.
su tuo ir tuo principu pasi padarysiąs deklaraciją, jog ai ir žjogų plotus šiandie ap •^r- Ispanų su maurais karas puolimam Nes jei jie to nepa , KAUNAS,. (Elta). Užsie^ tuvenų valsčiuje, pikta<
%
žvėriškai
tapo
nužud]
nuo
remiant airių atstovus priims riai atsisako atsimesti
darys,
tuomet
maurai
i
r
'
v
ė
l
siautė badas.
Morokkoj pasirodo kasdien ei
nio reikalų mtinisteris. Dr. Pu Aukštelkių dvaro savinii
Anglijos imperijos.
radė
ltį
konferencijon.
^
*Per štn4ttneČius^. Pavolgis na vis didyn ir Ispanijai nes-1P
X P^
^
miestą,
rickis gavo iš latvių ministe- Čaikauskas.
Tečiau premieras nesutiko.
dJug savo javų siuntė į sve magumai visu smarkumu au- Jei maurai tuci nors pusę rių pirmininko ir užsien. rei
Premieras nori, kad ^onfererf- f" SUSIDAUŽĖ KARALIAUS tur. Net karo metu turėjo
tiek kariuomenės, kiek jos tu kalų ministerio p. Mejeroviga.
"
.
ORAS: — Šiandie ne]
cija nebūtų paremiama jokia
TRAUKINIS,
užtektinai duonos.
Valsčių
tovus oras; kiek šilčiau.
Kuomet pirmukart maurai ri ispanai, tai jau reiškia ne čiaus šio turinio telegramą:
nepriklausomybe nei apsispren
bendruose sandeliuose visais smarkiau prieš ispanus sukilo, mažą karą, kuomet karo lau^ **J. E. Užsienių reikalų midimu, kad airiai atstovai skai [ ~ CHRISTIANIA, rūgs.-20.— laikais buyo javų. *
tuomet mažai domos į tai at ke ima veikti dešimtys tūks netepiui Dr. Purickiui Kau
tytusi Britanijos imperijos vaKChristiansand
provincijoj
x
ne,
Apleisdamas
gražiąją
kreipta. Ispanų
vyriausyj>ė tančių kareivių.
Valstiečių
nusiskundimai.
diniai. Gi jei Anglijos vyriau-Į (Norvegija) atidarytas naujai
Yra žinių, kad maurai ruo- [Lietuvą mūsų brangią kaimy
buvo maniusi su mažu skait^
sybė su jais turi tartie, tai j pratiestas geležinkelis.^ Buvo - Štai kalp^ valstiečiai skun
Svetimų šalių pinigų vei
lium kariuomenės numalšinti šia savo artileriją, su kurią- n ę , dar kartą siunčiu savo
tą daro del mandagumo v\x del iškilmės. Dalyvavo ir karalius džiasi :v N
c
\
'
•— sukilimus.
ja j m s bombarduoti ispanų širdingiausią .padėką už taip mainant nemažian 25,000 -r]
> ,
Haakon su sosto. įpėdiniu.
pačios imperijos gerovės.
" A š apsėjau aštuonias depozicijas ir šį miestą, jei pa malonų priėmimą Kaune ir lerių rūgs. 19 Buvo tokia
,
,
Pasirodė kitaip. Maurai su vyks sugriauti priešo eiles.
Iš vakaro karaliaus trauki siatinas,
De Valerą tokio turinio at
sakė valstietis iŠ
lietuvių vaišingumą, apie ką gal Merchants.Įx>an & Ti
sakymą gavo sekmadienio va nis važiavo sostinėn su sve Levshino " i r j'S^to gavau pliekė^ ispanus. Ispanija tuo
(Morokkos kampanijai. Ispa pasiliks visuomet geriausių at Company:
met
pasiuntė
čia
daugiau
ka
čiais. Bet pfrfs karalius - su vos šešis pūdus grudų. (Pa
kare. **
nija nesiunčia daugiau regu- minimų.'
Tegyvuoja Lietu Anglijos sterL svarui
riuomenės.
Bet
ir
t
a
jpuvo
su
sosto
įpėdinių
pasiliko
nakvo
T a i svarbus airiams atsakyprastai nuo vienos desiatinoS
lerės • kariuomenės. Šita ka v a i
Tegyvuoja lietuvių-lat Prancijos šimtui frankų Tą
traškinta.
mas. Nes Anglijafctsinešimą į ti mieste Dovre.
gaunama apie 100 pūdų gruriuomenė reikalinga
namie. vių brolybė!
Italijos šimtui lirų
4J
v
Karaliaus traukinis važiuo Ąų).
Airiją žymiai atmaino.
Jei aš bučiau gavęs
Šiandie Morokkoj prieš mau fMorokkai rekrutuojami sava- Latvijos min. pirm/ ir už Vokietijos šimtui mark.
K a d taip, tai v a k a r paskel- damas nusirito nuo bėgių. Ke- nors 25 pūdus, šiandie
bu- rus j a u p a s t a t o m a apie* 60,- noiriai. Šitie rekrutuojami net sienio reikahį miuisteris
Lietuvos, šimtui auks.

VOKIETUA SKALAUS
MAŽINii KONTRIBUCIJĄ

RIMTA PADĖTIS INDIJOJ.
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ūkiamas Sesijon Airijos
Parlamentas

\ ~

Vyitosi Karts Ispanų ra Maurais

-

PINIGU KURSAS,

Wa, jog ant greitųjų sesijon letas žmonių žuvo.

f
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IMPERFECT IN ORIGINAL

ciau laimingas. Bet dabar tu-J 000 ispanų kariuomenės.
X

svetimose šalyse.

U

Mejerovičius. Lenkijoj šimtui mark.
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šiandie skelbia, jog Lenkija socialistų radikalų sielą, l u r i
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS žymiai
kįlanti
ekonominiu yra purvina ir pilna didžiausių
žvilgsniu ir ji jau išėjusi ant nedorybių.
savo ekonominės nepriklauso
Nežiūrint to, Meksika verta
Raugįs žydų jie česnakus
Šeštadieny " D r a u g a s " pa
ĮTJIJA kasdieną Išskyros nedėldienios
mybės vieškelio.
didelio pasigailėjimo, kuomet talpino pranešimą apie "Vil
Prieš lietuvį grius.
VPRENUMERATOS KAINA:
Sekretorius
salto,
su
.Lenkiją
puola
priešai.
Ateis
laikas,
CHICAGOJE I R U Ž S I E N Y J E :
niaus baisenybes'', -Kame fak Ir kurio gi ponams velnio i
&
Metams
.^
.... •**°®/ ja viskas butų gerai. Nes tu kuomet netikusi Meksikos val
tais išrodoma visas lenkų Reikia Lietuvoj!..,
Pusei Metu
^ . . . . 4.00
rinti gerą javų derlių, turin džia bus pamainyta gerąja ir
žiaurus ir nežmoniškas pasiel- J3i, lenkuti, saugok kelnes^
SUV. VALST.
visko. Laimingai galėtų pastovia valdžia. Bet priešų
Metams
$6.00 ti
, girnas su mūsų įstaigomis: Lietuvis atjoji...
Pusei Metą
»
S.00
7
skriaudos,
padarytos
Meksižengti
ekonominiu
vieškeliu,
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
prieglaudų vaikučiais, gimna
(Tėvynės Gynėjas 22 m.)
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos jei ne tas, kad lenkai nebūtų kai, niekuomet negales; but at
zijos mokiniais, lietuvių laik
ne n u o Naujų Metu. Norint permai
Kad butų galima tokią dai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir prisispauzdinę galybes poperi lygintos.
senas adresas. Pinigai geriausia sių nių pinigų ir nereiktų Ameri
ną nupinti reikia pakilaus,
Šiandie didžiausi Meksikos raščiais Vilniuje.
sti išperkant krasoje a r exprese "MoNe vienas laisvos šalies — karšto karžygio jausmo, gi to
ney Order" a r b a įdedant pinigus j kos šelpimo administracijai jų priešai, tai visokios rųšies ka
Jeigu j u s negalite žindyti tavo kūdikio —
registruotą laišką.
pitalistai. J ų tikslas pagrobti Amerikos lietuvis su didžiau matyt jiems netrūksta, jo sa-j
vaikų maitinti.
niekad nerizikuok kuo kitu, bet duok jam
"DRAUGAS" PUBL. C0.
Lenkija turi gerą javų der savo rankosna visus natūralius siu pasipiktinimu ir kerštu kyčiau net su kaupu yra. Ten
8334 S. Oakley Ave., Chicago.
lių, gi lenkų vaikus maitina tos šalies turtus ir šalį, kaip prieš skriaudikus lenkus atsi pat kareivis Ivanauskas rašo:
TeL Roosevelt 7791
šelpimo administracija. Sunku patinka, išnaudoti
liepęs, galutinai pridūrė: gi
" U ž tėvynę mūsų brangią.
lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllll
Meksika yra labai turtinga mūsų kareiviai, miega! Ar jie
suprasti pašaliniam žmogui
Kelkim kardus į padangę!"..
tokią kontradikciją. J e i šelpi visokios rųšies požeminiais tur ten pat pašonėje būdami nega
— jei to reikia savęs apgyni
mo administracija
maitina tais. J i turtinga auksu, si
li sugurinti išgamas, pakeden mui.
>
šiandie 700,000 lenkų vaikų, dabru, žibalu ir kitokiais mi
( CONDENSED M1LK) '
ti lenltų vištą ir do " W a r Koks gali būti, rašo jis, netai kokią gi pažangą Lenkija neralais. Patys meksikiečiai
7
Lenkai Amerikoje turi gerų
,
, . ,
, .
yra padariusi ekonominiu žvil ligšiol nemokėjo tais turtais szawy panowie ' ueins pasątai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino
prietelių. Nors Lenkijos ekono
..
*v
,.
.
,
.
malonesnis
dalykas
kaip
tas
gsniu?
naudotis. Svetimi kapitalistai
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių
minė padėtis atsidūrusi ant
kyti! Girdi,
mes bonų
pirkome
ir kad matai plėšrų lenką Vil
pirksime
Laisvės
kad
ši
Kur-kas aršiau yra su tais ton šalin įsikraustė ir pradėjo
niuj ir, galėdamas jį mušti,,
prapulties kranto, teeiau tie
paskola
galutiną
smu^į
len-.
šešių dešimtų metų.
lenkų poperiniais
pinigais. ją eksploatuoti.
turi laukti, laukti, laukti.... be
prieteliai informuoja visuome
Lenkijoje lenkiškų poperinių
Bet tuo laiku pakilb ten re kams iškirstų, bet mtisų ka- galo... Ar negeriau išloštume,
. . .
.
n?, kad ta padėtis taisosi. Pa- i i m
rtoje
skaitolua
The Borden Comnany
voliucija. Paskui ją* ilgus me reiviai, miega! i
jei nebelaukti.... ir pulti....
tys lenkai s.and.e pnpazjsta
. . ^ mfl
^
tus siautė civilis karas. Sve
Jaugiau šimto miliardų
New York
. » * . '
Reikia atsakyti kad klaidin
Kareivis yra tėvynės gynė<<\xo šaliai ekonominį pavojų.kiška markė užsieniuose ne-, timų šalių kapitalistai ten per
1
• ,
.v.
, .
Bet jų prieteliai sako priešin turi vertės. Tai kokiu būdu traukė pradėtus darbus, dide gai manoma apie mūsų narsią
' —
kariuomenę, kuri tiesiog ne jas, jis nori kuogreiciau baig
gai.
eina geryn Lenkijos ekonomi lių nuostolių sulaukė ir pra
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
Karo metu lenkai čia turėjo niai reikalai! Ateis laikas rado teisės toliau naudotis tos rimsta, kiekvieną valandą yra ti kovą, bet,« žinoma, turi
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygįrXUDIpasirįžusi pulti lenkus — var- klausyki savp viršininkų, ki£
didelį prietelių. Tai buvo tuo kuomet lenkų valdžia tuos mi- šalies turtais.
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip
metinis prezidentas Wilsonas. liardus turės susižerti. Ką-gi
rie yra pastatyti nuo visų —
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau
Šiandie iš Suv. Valstijų vy šaviakus.
Kituomet p. Wilsonas parašė
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
už tai paliks savo žmonėms! riausybės būtinai reikalaujama
Kad taip yra pigu pastebėti ir kareivių — rinktos valdžios
Amerikos istoriją. Paminėjo
boje. 0104
Nežiūrint to skaudaus padė kad ji bematant pripažintų iš kariuomenės oficialio organo — Seimo...
'
jis ten ir apie ateivius* šion ša
Mes kareiviai klausome va
jimo reikia pripažinti, kad Obregono valdžią. Vyriausybė Kario, bet dar geriaus mato
Vardas
...........
lin. Tarp kitų ateivių jis iš
atsako,
kad
tuo
klausimu
ve
dų,
nes
to
reikia,
bet
visgi
bu
lenkai čia turi prietelių. Yra
me iš jų privačių šapirogra
niekino lenkus už jų didele igXX U-L C B O B . . . .
. . . . . . .
damos
derybos,
kurios
trum-"
tų geriau kad kuogreiciau bu
kam juos paguosti", yra kam
fuotų
laikraštėlių,
kuriuos
be
noranciją.
pasigailėti. I r tas jiems labai poj ateity laimingai pasibaigs. veik kiekvienas pulkas turi. tų įsakymas... pulti, valio I... ir
Tuomet Amerikos
lenkai naudinga. Nes skęstančiam pa
Tie pripažinimo reikalavi
Nuo pirmo ligi paskutinio lenkus lauk.
prieš istorijos autorių pakėlė duodama ranka.
mai, įai Amerikos kapitalistų
tų laikraštėlių lapo trykšte — Sunku išturėti kantrybėj ma kai didžiosios valstybės nori šų ginklas, laimėsime kovą.
baisiausi triukšmą. Reikalavo
reikalavimai.
J
i
e
nori,
kad
Bet ar t a paguoda ir sura
pareikalauti viso pasaulio lik- Gi atėjus patogiai valandai
tryška karinis ūpas, noras ir tant kaip priešai siunta...''
atšaukti tuos šmeižtus.
Meksiką
išnaujo
butų
galima
minimas ką gelbės, tai jau ki
nerimastis belaukiant vadų į- v Reiškia sunku jiems kęsti viduot visus, lig šiol pasiliku mokėsime atsilyginti, visas
Nežinome, ar p. Wilsonas tai tas klausimas.
išnaudoti.
lenkų pasiutimą kuomet kar sius veikliuosius ir neveikliuo mums padarytas
skriaudas
atšaukė, ar ne. Gana to, kad
Tečiau Meksikos valdžia gi sakymo: muškim lenkus!
das prie šono norėtų atsiteisti sius frontus. Lenkams tai at šimteriopai atmokėsite.
per rinkimus 1912 metais jis
na savo šalies teises. Naujoji
Užteks paimti vieną kitą iš už daromas piktadarybes, ap
rištų rankas, sumaišytu visą
Taigi stiprinkime savo bro
negavo daugybės lenkų pilie
Meksikos* konstitucija aiškiai trauką kad turėjus aiškią są
čių balsų.
apdraudžia savo natūralius »tur voką jų pasirįžimo: mušti len siginti nuo užgrobįkų — bude ramų mūsų ginčo su jais riši lių kareivėlių kantrybę, jų pa
lių, bet jię> supranta karinės mą ir, kas žino, gal duotų sišventimą, mažinkime jų var
Karo metu pasirodė, kad [ p; : t l i šiandieninė Meksikos vai- tus nuo svetimų
kapitalistų
kus. Reikia pažymėti kad visi drausmės reikalą, gerbia vajiems taip pageidaujamas lais gus ir karo lauko nepatogu
Wlisonas didžiai palinko len džia vargiai gali but teisėta išnaudojimo.
Suv. Valstijų
tų
laikraštėlių
bendradarbiai
I kų pusėn. Tas įvyko Ameri valdžia. Pats prezidentas Ob vyriausybė veda derybas. No
dus jų klausosi.
vas rankas visoj Lietuvoj.''
mus, skolindami Lietuvos Val
yra
patys
kareiviai.
Va,
saky
kon atkeliavus prancūzų mi regonas yra kaipir valdžios ri, kad turtų apdraudimo įs
Gi vadai, Seimas kodėl ne
Taigi įsakymą lengva duo stybei — porkant Laisvės bosijai. Nuo to laiko p. Wilsonas užgrobikas. Jis nėra radika tatai butų išmesti iš konstitu- sime, kaip dainuoja Šiauliškis duoda įsakymo pulti lenkų? ti,, bet kokios-pasekmės? Len au.
pradėjo rūpintis Lenkijos ne las, bet linkęs tarnauti radi-|cijos. Tečiau Meksika nepasi- kareivėlis.
Pakartosime oficiozo "Lietu- kai* išmušti iš Vilniaus. To n3
••
priklausomybe. Ar jis taip el kalams. Kuomet pikčiausi ra duoda.
v a " rimtą paaiškinimą.
'
gana. Galutinai Vilniaus sri BONAS I R BOMBA PANA
Nešk, žirgeli juodbėrėli,
gėsi prancūzų nurodymais, ar dikaliai gaivalai kai-kuriose
•v,
Netikusi ir nedemokratinė
"Lenkų tikslas aiškus.Jie no ties bylą neiikiš ginklų teis Š I A I SKAMBA. B E T IR R E I
Mane per laukus. *
iš įsitikinimo, sunku spėti.
Meksikos vietose užpuola ir Meksikos valdžia. Bet ji gerai
ri mus suprovokuoti. Nori, kad mas, bet diplomatija. Gi šiuo Š K I A J I E TĄ PAT—
Nešk lig lenkų rubežėlių
ŽINOTE KAM? GI LEN
Paskui lenkai čia įgijo ir žudo katalikus, baisiai perse daro kovodama prieš kapita
jauno lietuvio kario ranka, kart mūsų diplomatija pada
Per
girias
miškus.
KAMS.
daugiau prietelių. Šiandie di kioja kunigiją, Obregonas ty listų pasikėsinimus. Turtai y1
krauju aptekusia širdim ir a- rytų klaidingą žingsnį kurs tik
Paskubėk
pasiek
t
Lenkiją,
- • • •- . • •džiausiu prietelių skaitosi ko- li. J i s ' atsisako net pasiųsti ra tautos savastis. Ateis lai
mūsų nenaudai išeitų, i
kirais,
neištvėrusi
Šio
brolių
mercijos sekretorius Hoover, Meksikos federalę kariuomenę kai kuomet šiandieninė Val Šok kaip raus Vytis;
L I E T U V I A I BONUS PER*
"v
*
vilniečių
paniekinimo,
paleistu
Belieka
užbaigti:
kankinki
kurio pasidarbavimu dar ir gyventojų gyvybei apsaugoti. džia užleis vietą tinkamesnei. Kirsiu aštriu kalaviju
KA.
savo
kirtį
kaip
tik
ši$
valan
te,
siųskite,
—
dabar
jūsų
va
Meksikos prezidentas vien Tečiau meksikiečių tauta gy
šiandie lenkų vaikai maitina
PANOWIE U Ž T E K S P R I S I Į visas šalis.
dą,
kai
Tautų
Sąjunga
vėl
ren
umoje pasirodo bepartyvis, vuos. Gamtos turtai jai bus
landaf Savo kantrybe, kuri y- SVEČIAVOTE V I L N I U J E !
mi amerikonišku maistu.
Kirsiu lenkus—varšaviakus gia rišti Vilniaus klausimą ir
ra šiuo kart galingiausias muTaigi, sekretorius Hoover' Slapta gi jo siela jungiasi su reikalingi.
DO W A R S Z A W Y !
Kirsiu mozūrus, —
—.
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KATEDROS DAINIUS
J. Allen

Sefira
Dalis IV.
Dailininkų Profesorius.
(Tęsinys).

Kokia atmaina Dailės Akademijoje! Ne
beatminsi tos dienos kad portreturos klasės
studentai susirinktų prieš laiką. Durų savgas pasirįžęs prisiekti kad tie išdykę stu
dentai jam šią savaitę nedavė pasnausti.
Susirinkę pusvalandžiu ankšeiaus, su
bruzdo kaip bioių avilys. Susitaisė visas
tapybai priemones kad neeikvojus laiko
kuomet mokytojas ir modelis įeis. Kiek
vieno jauno tapytojo rėmuose, pro dažus
ir varsas galima buvo atskirti ramų mo
teriškės veidą. Ten dar lengvais bruožais,
paviršutiniai škicuotame portrete matei
esybės pavidalą, kuris visais amžiais buvo
žmogaus numylėtoji — motina.
Mokiniai neapribotu entuziazmu ir ne
paprasta energija nudažė šį paveikslą. Jie
tiesiog įsimylėjo į savo darbą. Nenuosta
bu, kad jų jaunos prigimtys simpatijom
pagauti, negalėjo paslėpti savo darbštumo
ir džiaugsmo.
«ų interesas teeiau, nevien portretą lie
te. Didesnė dalis susirūpino paeiu modeliu.
Jie stipriai prisirišo prie jos. Kas rytą

kuomet atsisėsdavo ant estrados, jie patėmijo kad naujas rūpesčio debesys nuslin
kęs paliko veidą vis gražesniu. Liuoslaikiu, tie tapytojai susi kuopę į būrelius tar
davosi apie ją. Jie visi spėjo kad jos gy
venime atsitiko linksmas nuotikis džiugi
nąs dabartį ir daug žadąs ateičiai. Jei
kartais kas prisinunė kad tik savaitę ji be
lieka su jais, jų paniurę veidai rodė nepysi
tenkinimo. Drąsesnieji ketino prašyti mo
kytojo kad leistų jiems tapyti portretų
seriją su jos modeliu.
Lygiai devintą, mokytojas įėjo, pasvei
kino mokinus ir apsidairė. Nepamatęs mo
delio, dirstelėjo į laikrodį, paskui nieko
netaręs peržiurėjo į mokinių darbą. Iš pa
sielgimo matyti kad ir jį užgavo entuzi
azmo ugnis liepsnojanti klasėje del šio
ypatingo kurinio/
Peržiūrėjęs kiekvieno drobę grįžo į savo
vietą
kambario
vi(įūrin.
Pasi
guodė kad modelis turbūt netrukus ateis
gi tuotarpu pasinaudojęs liuoslaikiu, davė
jiems pamoką.
J i e pamokų visuo
met pasiilgę laukė, ir dažnai prašydavo jo
kalbėti. J i s dažniausia aiškino sąryšį tarp
žmogaus audringo gyvenimo ir jo pavida
lo portreturos dailėje.
Rūta Truesflale papuolė į geras rankas
kuomet prašėsi šio žmogaus pozuoti. J i s
buvo gabus mokytojas ir nepaprastas
žmogus, ką spręstumei net iš pirmos pūžiūros. Didelio ūgio, tamsių plaukų, alyvi
nio veido, juoda barzda ir rimtos išvaizI "K

dos atrodė kai koks Eembrandtas. Net
kuomet šypsojos, Rembrandto šešėliai taip
ryškus, to garsaus artisto portretuose,
dengė ir jį. Ar saulės spinduliuose ar
tūkstančių šviesų blizgėsyj, jis vis darė
įspūdžio kaip žmogus kurs mėgsta prieblindos šešėlių tylą, kurioje jo nepapras
ta kūryba gema. Buvo jame šviesoą bet
jos atspindžiai nepagaunami.
D a i g metų atgal, jis ir-gi buvo uolus
dailės studentas. J o vienatinis troškimas
ir tikslas buvo palikti vienu iš garsiųjų
pasaulyje meno atstovu. Šešiolika metų
praleido užsieniuose besimokindamas pas
įžymiausius dailės, kūrėjus. Visa ką tėvo
milionai, ką, draugų paskatinimas ir inki
le galėjo pagelbėti, buvo jo.
Betr vieną
dieną užbiagęs paveikslą parodai, ir ti
kėdamasis garbės už tai, likimas aštriai
jį nuteisė: Tu niekad nebusi tapytojasgenijus>jei nepasitenkinsi antraeile, vieta;
pamesk, sustok!
I r taip jaunuolio svajone, pasirįžusią
vyro darbą ir ambiciją pagavo apsivyli
mas. Ne dėlto kad jam butų nesisekę, bet
dėlto kad pasirinkimas tos profesijos buvo Aaida. Tūkstančiai žmonių ^su kilniais
troškimais ir siekiais, nepaprastais gabu
mais apdovanoti padaro* tą, klaidą. Jie
išsirenka neatin^amą savo jėgoms idealą,
vieton vadų rolės, jiems tenka eilinių kareivių pareiga. Retas tokių turi drąsos
pradėti išnaujo, ir šis tat bailumas, šis*
nustojimas vilties yra skaudžiausia gyve-

| nimo tragedija.

drobes. Matote kaip skirtingai visi pra
dėjote tapyti, o bet-gi niekas neklystų
dirstelėjęs į jūsų darbą, kad visi turite
tą pačią temą — motina. I r ištikro jųs
turite gyvą pasišventimo angelą — moti
nos pavidalą.

Bet jis nenustojo vilties. Kuomet dasiprotėjo negalįs atsiekti gyvenimo troškimą, atsisuko atgal ir grįžo^ten kur pradė
jo ir pasišventė, profesoriaus karjerai.
Kuomet) jauni, meno liepsnos kurstomi,
jo takus pasekdavo, jis išaiškinęs jų ge
— Turėdami laiko, galime toliau kalbėti
riausius norus ir nurodęs pramatomas
apie veido svarbą portreturos dailėje. Gy
kliūtis, ragindavo jas nugalėti. J i s buvo
vybės išraiška portreturoje visuomet ma
įsitikinęs, kad drąsiai nugalėti nepasi
toma veide. Kiekvienas veido bruožas tu
sekimai yra verti vargo ir pasišventimo.
ri ypatingą reikšmę. Taigi tapytojai kaip
Atydžiai, mets nuo meto, ieškojo tarp savo
ir skulptoriai turi pažinti žmogaus psi
mokinių to kuomi pats negalėjo būti —
chologiją geriaus už jo fiziologiją, o psi
didžio tapytojo, drąsino ir užjautė tiems,
chologijos centras iš kurio sprendžiame akurie foaip jis niekuomet neužims meno
pie žmogaus karakterį ir temperamentą,
šventykloje pirmosios vietos.
buvo, yra ir bus jo veidas. Dėlto tapyto
Atsisėdęs prie ^savo stalelio jis dabar j a s turi būti geras žinovas anatomijos ir
žiurėjo i juos, vallląs savo auditoriją. J i s

Dr.
ltMl
Vi

•reL

Si

T«l.

gilus psi«lw)logas.
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— Kadangi

portretura

y r a žmogaus

šius tarp mokinių ir mokytojo. Jie visi veido istoriografas^d&to portretura nėra
mylėjo ir gerbė jį. Jis pradėjo savo pamo pastovi dailė. Žmogaus veidas šiandien
ne toks pat koks jis buvo Vakar. Jame
ką:
— Iš patyrimo sprendžiu kad pastangos užgeso šviesos kurios spindėjo viduriniais
įdėtos į šį portretą yra jūsų geriausiu amžiais. A r suprantate kodėl? Štai prie
darbu. Nesistebiu. Modelis, kaip aną kartą žastis.
(
'
sakiau, turi galybę iššaukti jūsų giliau*Per neišmatuotą primityvų laikotarpį,
šias sielos ypatybes; ji išmokino jumis
žmogus, nebent išėmus gestus ir kalbos
jausmų entuziazmo, tai yra kaip patorv
garsus, kalbėjo veicfc vibracija. Primitytoti savo prakilnius jausmus kūrybos tik
vis veidas buvo laikraštis kuris išreikš
slams. J ų s suprantate tą žavėjantį ir iš
davo visą kas žmo^ije įvyksta, o taipat
kalbingą j|os veido bruožų jausmą. Tėmykas atsitinka tame soeialio gyvenimo tar
kit jų atmainas. Žiūrėkite į savo drobę. pe kuriame jis dalyvauja.
Dabar pažvelgkite į savo bendradarbių
(Bus daugiau) \

Randi

ot
Itl

turėjo tą brangią kiekvienam mokytojui
dovaną, tai y r a užmegs t simpatijos

Perkėl.
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I Lietasis Gydytoja* Ir Chirurgą*
Feoplea Teatro Mi
I l 6 i 6 W. 47tk Str.s TeL BouL 1W
•Valandos: I Iki 8 rak. Nadėl l t l
•
I l k i 18 ryta.
Re*. 2814 W. 4Srd atree*
Nuo ryto lkl p l a t
| T e L McKjnley 888
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RUSAI GRĄŽINA SULYG
TAIKOS SUTARTIES IŠ
VEŽTA I i LIETUVOS
TURTĄ.

DETR0IT MICH.
, .• -_ ••_-•. - •« - •. - .• -

[Turiu už garbę pitenešti De
troito ir jo apielinkės lietu
4441 80. Westero Ave,
viams suteikiant (žinią kad
Telefonas Lafayette 4146
BA
Išvažiavo mokyklon.
DAUG
DŽIAUGSMO. MOK Y
imls del savo tautiečių lietu
Washiiigtonas, IX. 15 d.
Valandos; f-11 rytate 1*3 P«t
KLA. JUBILUJUS
Spletų Ir 7-8 vakarais. Nedėldi*-'
j a u mnsų koloniją apleido (Liet. Inf. Biuras) Sulig pra
vių esame pasirengę patarnau
^nials tiktai po platų t Iki S.
klierikas V. Damašus, kuris nešimų iš Kauno Busija jau
ti sekančiuose reikaluose jei ne
E^sG&s&s^g^aMMsts^š:
Chicag© Heights, IH — Kad
viešėjo pas mūsų gerb. kun. pradėjusi grąžinti išvežtąjį iš
geriau tai užtikrinam kad ir
mažai laikrašeiosna yra rašo
J. Svirską. Jis išvažiavo į dva Lietuvos/ turtą. Turto grąžini
ne blogiau kaip žydas lenkas
DR. P. ŠIMAITIS
me apie' mušu koloniją nereiš
mui rūpinasi? tam tikra Lietu-/
arba rusas su kuriais broliai
NAPRAPATH
Furopean American R u r eau kia, kad jokio veikimo čia ne- sinę .seminariją.
į i i t S W. 45 Str.
Chieago
Reikia pažymėti, kad V. Da vos Rusijos Taikos Vykinimui
lietuviai jau perdaug susibro(Prie Western Avcnue)
Fabionas ir Mickievics ved. fe&t . D&žnai taip-yra nuty
lydaji Be Vaistu ir Be Operacijos
mašus pas mus lankė geleži Komisija, Jmriai pirmininką u liavo.
buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas
ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p.v
lima dideli ir svarbus nuveikti nės dirbtuves ir t. t , Tret nete ja p. Kalnietis. Komisija dir
Siuntimas pinigu, laivakor
r;d sutarimą. Išskiriant ketvergua
Taigi kam eiti pas svetim
darbai.
ko sužinoti kokio tikslu jas ba nuolatai Maskvoje. Daug
tės, pašportai ir t t
tautį kuris kiekvienoj progoj
Jau bus trys mėnesiai kaip lankė, tik iš šalies tiek dagir- turto bolševikai negrąžina tei
NOTARIJCŠA8
pasitaikius myli lietuvį skriau
Real Estate, Paskolos, Insnrteal
sulaukėme
geyb.
kun.
J.
Svirsdau, kad yra nariu L. D.\S. sindamiesi, kad jisai revoliuci
I* tt.
* Telefonas Boulovard 8188
sti ir išnaudoti kad pas savo
808 W. 35tn St., Kamp. Halsted 188. ką už kleboną. Už tai J. M.
Nuo kitų girdėjau, kad jo tiks jos laiku yra žuvęs. Kito turto
TeL Boulovard 811
žmogų gal/reikalą atlikti ir už
Antvyskupiui
esame
labai
dė
Vai.: 8 iki 8 kasdiena
las
buvo
rinkimui
medžiagos
grąžinimui
y
r
a
d
a
u
g
sunkumų
Vak.: Utar. K et. ir Sub. lkl 8 vak.
DEHTISTAS
patarnavimą tiek daug nenu
kingi, kad paskyrė toki gerą ateičiai. Dieve jam padėk siek- pirma del jo suieškojimo, ant
' N e d . : iki S p o pietų.
3331 South H&lsted •
lupa kaip kad kitataučiai lie
>Valandos: 8—18 ' A , M.
vadą. Jis ne vien dvasiškuose
5
ra
del
suirusio.
Rusijos
trans
!
1—8: 7—8 P. M.
¥
tuvius nulupa.
ti prie mokslo.
I ilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIIIIIIIIIiilU
porto.
Abejojama
ar
pasiseks
jrarapijanaą.
Taigi jeigu tamista turėsi
reikaluose v pavyzdį
rodo,
STORUOS - ETN0GRAFI
Re*. 11S8 Indept-ndence Blvd.
pilnai
grąžinti
"
Lietuvos
JV13t-/
reikalų kurie žemiau pažymėti
T e l e f o n a s V o e B o r e n 9*4
•
JOS DRAUGUA LIE
bet
daug
veikia
tautos
LENKAS BAMBIZAS MUS riką" tariant Lietuvos valsty
kreipkis pas mus o ne pas žy
TUVOJE.
ir Bažnyčios labui, Parapi
"BROLIAIS" PAVADINO. bės archyvą, kur buvo laikomi
delius, rusus arba lenkus ku
IilKtUVlB
jos reikalais taipat-labai ru*•
—
Gydytoja*
ri
visi seniausieji LietuvosAVals Viename paskutinių numeriai rie tyko iš tamistos pasipelGYDYTOJAS I R CHIRURGAS
pinasi.
apecijaliste* Moteriško, Vyriškų
Oftau h» Qyr«nimo »1«t»
Lawrence, Mass. — čia tau3363 boath Halstod OtteO
Valkų Ir Tisų cncoalskų Ilgų
tybės doku/nentai nuo pat pra "Idiše Štirne" paskelbta atsi nyti.
Pirm
kelių
savaičių
padarė
*at ytrfc— FalvcrMtl 9UU Bmmk.
tininkai-liberalai
giriasi
veiki
VALANDOS: 10—11 ryto S—» 9*
Valandos nuo 18 Iki 18 ryte: n no
susirinkimų su vieti mu, kiet giriasi turį savo baž džios Lietuvos Didžiosios Ku šaukimas, pasirašytas Baal- Mes siunčiame pinigus,. Lie
pietų, 7—8 rak. HedčUomls 10—18 d keletą
8 iki 4 po platų: nuo 7 lkl 8 rak.
nigaikštijos.
Ofisas 8864 So. Halstei St., Okdaagc niais žmonėmis kaslink padi
Hadėliomis nuo l t lkl lL
Machšovesu ir Izidor Lazario tuvon per mus pasiųsti pinigai
nyčią,
kurioj
klebonaująs
Slė
Telefoną* Drover 8S88
į visus žydų istorijos, senovės pasiekia Lietuvą į 26 dienas,
dinimo vieno kambario. Žino
i
iiiiiiiiiiiiiiuimmiiiiiiiiiiimiiiiiin* nės čia yra labai geros širdies nis.
KOKIŲ PRIEMONIŲ LEN žydų meno liekanų mylėtojus. mes išmokame pinigus arti
Kaipo
keliauninkas
apimtas
ir yeiklųs del Bažnyčios. Jie
KAI GRIEBIASI VILAtsišaukime pranešama, jog miausioje stotyje, pastoje. Į
su
maža
pinigų
suma
įtaisė
žingeidumu
nuėjV
į
tautininkų
Tel. BUd. 7843
Kaime įsteigiama lietuvių žy Kauną važiuoti pinigų atsimai
daugiau kaip vieną kambarį, bambiznyčią. *!
. NIUJE'
Praktikaoja 80 metai.
Mes daugiau
dų istorijos-etnografijos drau nyti nereikia.
kad
jų
vaikučiai
galėtų
už
Pasirodė
p.
Slėnis
ir
prane
Ofisas 8148 So, Morgan M.
LIKTI VIS DEHTTSTAfl
Washingtonas, IX. 15 d.
auksinų duodame už dolierį,
Kęsta 33-ro »L,
Ohloago, m .
4711 BO. ASHLAKD A V M I O I
baigti visus astuonius moky ša kad naujas "kunigas" lai (Liet. Inf. Biuras) Kaip Lie gija, pirmininkaujant D-rui M,
*
arti 47-tos Gatvės
8PECIJALI8TAB
negu kiti pinigų siuntimo aSoloveieikui.
kys "sumą" ir sakys "pamok tuvos Informacijų Biuras buvo
Valandos: nno 8 ryto lkl 8 rak.] klos skyrius.
Motariškų. Vyrišku, taipgi akragentai.
^
J
Beredomls nno 4 lig 8 rakara
nl&kų ligų
Visa žydų visuomenė
slą".
Prašė
atleidimo,
kad
kal
OFTBO VALANDOS: Nuo 18 ryto
Didelis džiaugsmas.
ankščiau pranešęs lenkai Vil
^552352
ma palaįįryti vksminėtą Syfrr-. Mes parduodame laivakortes
iki 8 po plotų* nno t lkl 8 valas
bės ne mūsų kalboj.
dų vakarą.
Rugpjūčio 29 G. š. m. sulau Po *l pamaldų' y tas svetini-' niuje verčia valdininkus' pri bią kultįSfiitę įstaigį V ,, i ' ant visų lįiijų. Norintieji va
M edellomls nuo 8 lkl 8 pa
VALENTOTE DRESMAKDTG
<,*. £*'jt^oa M S ^ į ^ žiuoti ^įeįuvcui arba atsiimti
kėme- &v. Kazimiero seserą^į- tatitis įambįzįls pradėjo, ^^ky- siekti ištikimybę lenk,^ JjtpsTelefonas Yi
OOLLEGB8
Ėtm » • • • • • •
• » « »
pubjikai { | ^ H ; b ^ i ' \ į « ą s
>•—»
[6205 s. nalsted, 2407 W. Madteoi
is LietuVos kreipkitės pas mus
;
mokytojgs.Maži,
didelį
-kuomet
tl. ''iJttį)lcJlą" lenkiškoj lcal- Kaune lietuvių laikraštis len KIEKVIENAS BONAS Iž
1850 N. Wells St.
Mes išrūpiname pasportus
1S7 Mokyklos J u n g i Valstijose.
isvydo seseris prie Šv. Kazį- ])oj> P r a d ^ 0 d e r g t i k a t a l i k u s .
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-j
kų kalba " L i t w a " paduoda GELBSTI GYVYB? KELIŲ važiuojantiems į Lietuvą.
|mo, Desigrning bisniui ir narnama< miero bažnyčios subėgo pa- jrjjį m u s p a v a d i l l 0 ^ b racia".
LIETUVOS JAUNIKAI[Vietos duodamos dykai. Diplomai.
tos
priesaikos
tekstą.
Jisai
[Mokslas lengvais
atmokėjlmals.} sisveikinti, rodos nesimatė per Pamislinau sau kokis aš tau
iw
^ g e g a m e j ^ t u v o s atstoišverstas
lietuvių
kalbon
skam
fKleso*
dienomis
ir
rakaraia.
Pa-<
Perkėlė seavo oflsa po nom
kelis metus. Gandai pasklido per "brolis" kuomet mūsų
vybėje registruotas Notaras.
reikalaukit knygelės.
ba
taip:
f
9
9
9
Mes parūpiname
įgalioji
Tai.
Sesley
1648
{4729 So. AshJand Avenue"
po visą miestelį, kad jų vai broliai Lietuvoje is savo tė
SARA PATEK, pirmininkė.
Ar gryši į Lietuvą? Jei taip mus darantiems .visus reika
"Tarybos priesaika.
Specljallstas
|
kučių
auklėtinės
parvykoi
vynės
veja
jumis
kaipo
kiau
•DŽIOVU, MOTERŲ tr VYRŲ LIGI g
Priseikiu Visagaliui Viešpa tai tuojaus pirk Laisvės boną, lingus dokumentus pavedimui
Šiais metais pas mus atvy les iš daržo.
|Valandosnuo 18 lkl 18 išryto: n a o |
kad pargrįžęs galėtumei paliu ir pardavimui dalių Lietuvoje.
• 8 iki 6 po pietų: nno 7 lkl 8:S8BJ
ko penkios seserys. Perdėti ne Teko nusistebėti, kad "tau čiui Dievui, kad man paskirSvakai*. Nedėllomla 18 kll 1
dyti, jogei buvai šalininkas Taigi siųsk pinigus per mus,
Telefonas Dreiel 8888)
yra sesuo M. Teresė; kitos — tininka'i" į savo bambiznyčią toje valdiškosios .tarnybos vie Lietuvos laisvės, o ne lenkų
pirk laivakortes pas mus, da
sesuo M. Felicita„ sesuo M. Ju lenką pamokslininką pasikvie- toje, savo veikimo srityje viso baudžiavos.
3107 So. Morgan Street stina, sesuo M. Augustina ir
mis pajiegomis prisidėsiu prie
ryk visus pavedimo ir parda
CHICAGO,
UiLINOIS
•
DR. M. STAPUL10N1S
sutvirtinimo Lenkų Respubli
vimo dalių Lietuvoje raštus
sesuo M. Berkmena.
*
Telefonas Yards 5081
Apgailėtina yra, kaffl randa
NAPRAPATH
No
ponai
Lietuvą
atgimdė,
per mus.
| GYDAU BE GYDUOLIŲ LR BE Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto:
Rugsėjo 6 d. š. m. mus mo si tokių tamsybėse paskendu kos (sic! L. I. B.) laisvėg, ne
bet
liaudis
—
darbininkai.
Ne
OPERACIJŲ
6 po pietų iki 8 rak. Nedėilo
Ofisų Valandos:
kyklos mokslas prasidėjo su sių žmonių, kurie palaiko bam- priklausomybės ir galybės, ir ponai jai ir laisvę duos. Pir Įšiurink savo namus ir ra
mis nuo S lkl 8 vai. rakara
3347 Emerakl Avcnue
kuriai visuomet ištikimai tar
kandus nuo ugnies pas mus,
iškilmingomis šv. Mišiorais ir bizus su bambiznyčią.
9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare
kime bonus.
nausiu, visus krašto piliečius
Telefonas Boulevard 9397
jeigu reikalingas
pasportas
palaiminimu
su
Svenč.
Keliauninkas.
731 W. 18-th Gatvė
lygiais skaitydamas, įstatymų
kreipkis pas mus, mes tamisN u o ? Iki 5 vaKare.
Reikia pažymėti, kad šįmet
gu
darbu.
nurodymų budriai dabosiu, sa
tai pagelbėsime išrūpinti.
atidarys muzikos skyrių. Gerb.
Lengviau
žodžiu
remti,
nevo tarnybos pareigas pildysiu
Virš minėtuose
reikaluose
seserys mūsų vaikučiams duos
\
1900 S. Habted Str.
atsidavęs
ir
sąžiningai,
savo
a *
s
mes pasiryžę patarnauti del,
progą pasimokinti ir muzikos
TeL Ganai 3118
J. P. WA1TCHES
viršininkų įsakymus pildysiu Laisvė įsigijama tiktai di visų kuogeriausiai.
Valandos: 18 ryto Ud S rakara sryty, nes iki šiol to kaipir NAUJA BEVIELIO TELE
Lawyer
stropiai ir išlaikysiu valdišką delėmis Tautos aukomis.
Gyvenimas:
GRAFO STOTIS
Turintieji čia paminėtus rei
neturėjome.
LIETUVIS ADVOKATAS
3811 W. * * r * Stt.
ją
paslaptį.
LIETUVOJE.
A
Dien.: R. 511-127 X . D e a r b o m St.
kalus, malonėkite kreipties
Tel. Prospect 8411.
•
TeL Dearborn 6096'
Nepaprasta
iškilme.
NEVIRTA
KIAULENA
YRA
Taip man, Dieve, padėk.
*
Vakarais: 4508 So. Ashland Are.
—
9258 Cardoni Ave.
kampas
Wa»hingtonas, IX. 15 d, 1921 m
diena. ' LAĘAI NESVEIKA.
Tel. Yards 10 5 S
Rugsėjo
4
d.
š.
m.
sukako
'APaskaityk šį straipsnį del savo Wesminster pas K. Abyžalą,
dešimts metų nuo Šv. Kazi- (Liet. Inf. Biuras) Nesenai Prisiekančio parašas ^
Detroit, Mich.
Tai. Canal 857 Vak. Canal 3118
gerovės.
.
Ttilrft—• Pullman 8M.
įmero parapijos įsteigimo ir Kaune atatinkamų valdžios į- Įstaigos viršininko, priiman
(Apgr).
Daktarai sako kad nevirta jau
Dr. P. P. ZALLYS
bažnyčios pastatymo. Prie šios staigų buvo svarstyti pasiūly čio priesaiką parašas
tiena ar kiaulena yra labai nes
mai
anglų,
prancūzų
ir
vokie
LietuviB DentiatAS
iškilmės buvo rengtasi prieš
veika viduriams !nes nuo to atsi
Lietuvis Gydytojas Ir
t a s o i So. Miahlgan A i n i l
PARDAVIMUI KRIAUČIC
čių
firmų
del
įsteigimo
nau
"ALAUS
PRAMONĖ
LIETU
randa skilviuos kirmėlaitės. Tas
•**sls»8j m.
laiką,
užtai
pavyko
kuopuiChirurgas
VALANDOSI f nrt# ud • V S S M S .
žinoma labai sugadina vidurius. šapą/didelėj lietuvių kolonijoj.
jos radio Stoties Kaune.
VOJE.
•TeL PallBusn 848 Ir 818*.
1831 So. Halstei
kiausiai.
Šios
draugystės
daly
Kiauliena ir jautiena turi būti Vieta išdirbta per daug metų.
0^O8MkO8>8kt<>OOl^8>8M88l8)81 C OftO<8
Valandos: 18 lkl 18 ryto; 1 iki 4
Projektuojama
stotis
bus
vavo iškilmėj: moterų dr-stė
gerai išvirtos a^s iškeptos jeimi
po plot 8 lkl 3 rakara.
Wasliingtonas,
IX.
16
d.
tiek
galinga,
kad
ji
galės
su
IIIIHIIII1IIIIIIIMIIIIIIIIIMMIIIIMIIIIIIIIIIII=
nori kad. tavo viduriai gerai dir Norinti įsigyti gerą bizrJį,
Šv.
Onos,
moterų
ir
mergaičių
• P k o n e Seeley 7489
kreipkitės, 1339 S. 50 Ave.,
sikalbėti su visomis Europos (Liet. Inf. Biuras) Buvusieji btu.
Ražančiavos,
vyrų
Šv.
Petro
ir
i= DR. L H. FEINBERG j
Dauguma mote Cicero, 111.
«•
prieš
karą
alaus
bravorai
Lie
sostinėmis,
o
taip
pat
ir
pri
G y d o specljallal visokias vyrų te—
rų vyrų ir vaikų
Pauliaus, Šv. Kazimiero dr-ja
moterų lytiškas Ilgas
yra gydomi nuo
ir Šv. Jurgio dr-ja iš Steger,l4L imti radiogramas iš Amerikos. tuvoje karo metu buvo sunai
= i lui MadlsoB str., kampas
visai kitokiu ligu_
tern Ave,, Gblcago
kinti. J)abar šita pramonė vėl
B
Daugiau
neteko
sužinoti..
Altokuomet
istikrųjų
S Valandos: t—* *o pist 7—8
I
LENKAI S U Ė M E ŠILINGĄ atgijo. Per trumpą laiką Lie
ADVOKATAS
= lllllllllllIlllllltlllMIIIIIIHUIIIHIUII8ttlUl I
visa priežastis yrinė daugiausia pasidarbavo
VILNIUJE.
rb» jų skilvis. Kuo
tuvos -alus išgavo Europoje ge
prie
išpuošimo
bažnyčios.
U
I
29
South
U
Salle
Street
met neturi apeti
TaL Randolpn 1*
riausiojo alaus vardą, nes jis
* * m bart* 834
to, fcrdi griaužia, .Kavinė, Arbatinė ir GroserBažnyčia, buvo išpuošta vai Washmgtonas, IX. 16 d.
A. A.SLAKIS
yra daromas iš pirmos rųšies
Telefonas Central 3388
jauti skausmą vi- nė 0ASH AND CARRY labai
:
ADVOKATAS
nikais,
didysis
altorius
gėlė
(Liet.
Inf.
Biuras)
Eltos
pra
duruose, skausmą žmonių lankoma vieta.
Ofisas vidunaiestyj
miežių, kuomet kitur dar ikįASSOCTATIOM BLDG.
mis.
Užtai
garbė
priklauso
vie
strenuose silpnu
nešimu
p.
Stasys
Šilingas
bug Vakarais, 812 W. SSrd S t |
l t So. La Salle M.
šiolei alaus-dirbimui vartoja mą akyse mirguliavimą tai ženk
Peoples Coffee Store,
tinėms moterims již gėlių pri- vusis Lietuvos Tarybos pirmi
Valandos: 8 ryto iki 8 po plotų
Telefonas: Yards 4881
lai kad kas nors yra negerai su
surogatus.
v
/
Panedellaia lkl 8 rakara
ntšimą,
o
seserims
už
išpuoši
ninkas,
nors
jis
turėjo
Prancū
jusu skilvių, kad skilviniai kir
Nedėliomi* ofisas
1918 W. 47-th Str.
Dabar
Lietuvoje
veikia
sep
minai tenais ponavoja. # Pas vai
ma. Istikrųjų ne vienam ašara zų visą," rugpjūčio 24 d. tapo
tuojaus galima patemyti, jie
nuriedėjo per skruostus kuo dviejų legioninkų suimtas Vil tyni alaus bravorai. Du dideli kus
nenori valgyti, miegoti jiems tan
*TeL Yards 6666 Blvd. 8448
Telefonas Prospect 6598
met vietinis klebonas laike niuje, kur jis buvo asmeniškais Kaune ir krienuose ir kiti ma kiai galva skaudą, jie neturi noro PASINAUDOK GERA PROGA.
Dr. V. A. ftIMKUB
iI
žesni — Panevėžyje, Kindu- žaisti su kitais vaikais. Laxtan ypamokslo priminė reikšmę de- reikalais išvažiavęs su savo
Parsiduoda du bizniai,
Bučams
U e t o vi* GydytoteA PaArerga* Ir
liuose, Mikliškluose, Pabiržuje, ra sutaisytas kad panaiknti Grosernė ir Kepykla (Bakery) Ir na
šimtieg metų jubilėjaus.
dukrele. P. Jonynas, kuriam
skilvines krimeles iš jusu syste- mas pagyvenimui už labai žema kai
s s o s a, Bateted B*. Ckdoaao.
ir Žagarėje. Kaune taisomas ir moa
ir yra daugumos žmonių na.
Valandos: 18—18 18 ryto į - » J » ; % Generalis Kontraktorius m Sumą laikė svetimas kunigas buvo pavesta jo dukrelė, ati
greitu laiku bus paleistas dar vartojama su gerais rezultatais. Priežastis pardavimo savininkas
Mad. 18—18 ii ryto.
Ir
%
važiuoja Lietuvon.
iš Šv. Jokūbo ligonbučio.
davė ją motinai. P. Šilingas yPilnas
būdas
gydymo
Laxtan
vienas
didelis
alaus
bravoras.
Atsišaukite greitu laiku, platesne*
Namų Statytojas
Pirmos švj Mišios buvo už ra daug pasidarbavęs Lietuvos
kamuoja $10.48, pusė $6.75. Jei žinias gausite ant vieto*.
5308 So. Robcy Str.
i. Latvenas,
šios parapijos mirusius,* ant kuliamajam darbe nuo 1918 LIETUVAITĖS! NETEKĖ gu- jautiesi nesveiku tai tuojaus 411 LincolnV. Ave.
Rockford, I1L
pradėk gydytis nes gali išsivysty
Darbas atliekiamas pirmos klia-^
»
ros
už
gyvus.
Po'pietų
prasjm.
iki
Steigiamojo
Seimo
iš
KIT UŽ VAIKINŲ, KURIE ti kuuvulsijos ir kokios kitos li
j*
i sos už prieinamas kainas.
dėjo bazaras, kuris puikiai įte rinkimui, virš metų būdamas BONŲ NETURI. J I E LIETU gos! Laxtan yra* parduodaikas
Dro. LatnejBO Lab., Forbes at SKAITYKITE IR PUTIN
kėsi. ParapijonaL klebonas^su Lietuvos t Valstybės Tarybos VOS NEMYLI. NEMYLĖS Moulti-ie, Pittsburgh, Penha.
pirmininku. *
KITE "DRAUGĄ"
IR JŲSŲ,
(Apgr.)
PUTINKITE "DRAUGE" komitetais eurba sušilk,'
Gydytojas iv CbtrurgM
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DR. C. KASPUTIS ?

DR. S. MIKELIS

DR. 6. M. 8LASER '

I V wk» BteV W

DR. A. A. HOTH,

Dr. C. 2. Vezelis

81Btel 8J8V W0 '

g DR. CHARLES SEGAL §

Dr* M* St u pnicki

I

DR. A. L YUŠKA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

DR. P, Z. ZALATORIS

V. VY. RUTKAUSKAS [

S
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RUDOLF HLAVKA

I

PARSIDUODA

v
I

DRAUGAS

Ąįtraai»aie/ Bngs. 20, 1921
"

TOWN OF LAKE.

SUIMTI PENKI BOMBI
NINKAI.

vučių tikėjimą prarado ir do*ą. O žmogus be doros nebe
gali suvaldyti nei jausmų, nei
liežuvio. Tadgi broliuką ir pa
vaišino' neprausburniŠkais/ žo
džiais. 6et Broliukas to nepa
būgo. Jis ir uŽ tai aoių pasa
kęs ėjo pas kitus, kurie su
pranta geros spaudos ver^ę ir
4434 So. Fairfieid Ave.
jo darbas rėmė netik žodžiu,
North Side.
(
bet ir darbu. - Už tą jis yra
Antanas Bacevičius, 1726 N. jiems dėkingas.
Giranl St.,
\i
Vietinis.
Roseland. 111.
CICERO. ILL.
J. Savickas, 10715 So. Mi-

/

L. L. P. B. Stoties susirin
kimas bus antradieny, rūgs.
20 d., 8 vai. vakare, J. J.
Elias svetainėj.
,
$is susi rinkimas bus vie
nas iš svarbiausių. Atsimin
chigan Ave.
kime, gerbiamieji, kad Lietu
Komitetas.
vos atstovas, gerb. V. čar- f
neekis aplankys mūsų apylin
HARRINGTON'O PIKNI
kę segančiame sekmadienyje,
KAS.
t. y. 25 d. rugsėįo. Kad pri
sirengus tų garbingą svetį
tinkamai priimti, yra .reika Rugsėjo 5 d. (Labor day) Čer
lingas skaitlingas susirinki natisko darže Lyons buvo L.
mas; už tai visi be skirtu HarrJtoįrton'o piknikas surengmo esate kviečiami šį vakarą tas del jo rėmėjų. Viskas bu
susirinkti.
vo dykai: valgiai, gėrimai ir
V. Galnmtė, daug visokių laimėjimų. ^
L. L. P. B. rast.
Žmonių privažiavo tūkstan
tinės minios, pilnas % darbas.
LIETUVOS ATSTOVAS
Per tai daug žadėtomis vaišė
CHICAGOJE.
mis nedaug kam teko pasiten
\
kinti,
v
Chicagos lietuviai Lietuvos
Visur buvo^girdėtis linksmi Atstovui pagerbti rengia di nanties: dainuojant lietuviškas
delį spakilj, kuris įvyks sekma dainas ir griežiant įvairias mu
dienvje rūgs. 25 d. š. m. 8 vai. zikas; taipgi riemažai buvo
vak. Ea Salle viešbutyje. Ti- matyt tuštinant "munšainės"
kietus iškalno galima gauti butelius, nekuria ir gerai įsisekančiose vietose.
kauše.
Abelnai piknikas buvo vien18 ir Union gat. kolonijoje pas
tik lietuvių, kitataučių nebu
s.
Paul P. Pilkis — krautuvėje, vo girdėt, net pats L. Harring1822 S. Halsted S t , ArDargis, ton'as buvo pasipuošęs lietu
726 W. 18-tli S t , ''Naujienų'» viška vėliava, reiškia ir jis
ofisas, 1739 S. Halsted St., Lietuvos patrijotas.
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Tiesi Kelione j Lietuvą
Per Piliavą Ir Karaliaučių
_ Keliaujant į Lietuva per šią linija iš New Yorko tiesiai į PiliavaKaraliausiu, nereikės važioti nei per Vokietija nei per Lenkija, ir jo
kiu vizų nereikia.
*
Iš NovjYorka į pUiava trečią, kles% $135.t)0Iš Ncw Yorlią į.Piliava antra kles^ $200.00
PARDUODAM laivakortės ir per Canada išvMontreal į ' P i l i a v a ^ persėdimo, taipgi
ir per visas kitSs linijas.
/j
^
LIETUVIU PEEKYBOS VENDROVE siunčia Lietuvon .greičiausiai ir geriausiai
sufyg ženuausio dienos kurso AUKSINAIS IR DOLERIAIS.
Dėlei platesniu informacijų reikale laivakorčių, pinige siuntimo Lietuvon, Tasportu, ir income taxu krtipkities šiuo adresu:
\

Sekmadienio vakare CJiieagos detektivų sviršininkui pra
nešta, kad keli profesionaliai
bouibininkai nusprendi pajnasti bombą po nnm. 7S05 S.
" Halsted St.
Rugsėjo 7 d. Šv. ^ Antano
Po tuo moneriii yra avali
svet/ L. Vyčių 14 kuopa sunių taisymo dirbtuvėlė.
rengė šeimyninį vakarėli pa
' Taigi detektivų viršininkas
Offiso valandos: k a s d i e n 9:00 ryte iki 6:00 vak. Utarnlnkais, Ketvergais ir Subagerbimui savo narių mokšleiBU keletą vyru. išanksto nuvy
tomis iki 9:00 vai. vakare. Nekėliomis K):00 ryto iki 3:00 po pietų.
'
VIŲ ir kartu buvo išleistuvės
ko nurodyton vieton j r ten
Lithuanian
Sales
Corp.
General Offisas
vienam veikliam nariui, pirm.
aplinkui visi užėnlė tinkamas
300 Savoy Theatre Bldg.
Lithuanian Sales Corp.
pag., Juoz. Mockui, kuris rūgs.
pozicijas. *
Wilkes-Barre, Pa.
414 W. Broadvvay
14 d, išvažiavo į Campion KoIlgai laukė. Apie pusiau
Boston 27, Mass.
\
e
naktį automobiliu atvažiavo
l £PJ& Prairie Du Chien, Wis.
trys vyrukai. Vienas -iš jų iš
toliau tęsti mokslų.
lipo iš automobiliaus, nuėjo į
Buvo gardžių užkandžių. Be
— u,,,,-.,
1.
......,,,.--..J.»M...
-'»
dirbtuvėlės prieangį ir padė
veik visi nariai bei narės pa
jo ten bomba.
sakė po kalbelę išreikšdami sa
Kuomet jis apsisuko eiti
vo linkėjimus.
tuojaus prieš bombininkus pa
Dar linksmai pažaidė ir iš
keltas puolimas.
Detektivai
siskirstė gerame upe.
iš visų pusių juos suėmė šau
Koresp.
tuvų ir revolverių ugnim.
Pasidavė ir su automobiliu.
^ Paskiri dar du kitu areš
tuota.
/
Policija pranešė, kad viem
. nas iš suimtų prisipažino pa
ėjo 20 d.
\
:
m
metęs jau apie 60 bombų įvai
riose miesto dalyse.
Tuojaus patirta suareštuo
AR TAVO KŪDIKIS. GERAI
ki namai.
Atlikta kratos.
MIEGA?
J
Surasta daug sprogstančios
Jeigu ne, tai kas nors yra nege
medžiagos.
rai su juo. Gal neduodi jam tin
Areštuoti: Richard Burke,
i
kama maistą. Kūdikių vidurėliai
*
23 m. Jis pašautas ir paim
i
turi gauti tinkama maistą, ir užtat
Tai jau lietuviams antras
tas ligoninėn. James Smith, Dievo Apveizdos klebonijoje,
m
jie nemiega.
|
toksai piknikas kuriame visv
22* m.; Jobn Barry, 24 m.; 717 W. 18-th St.
Ant 3-čio puslapio Šios dienos lai
Charles Young, 28 m. ir Mikas dykai. Kur taip gali ras rasite apgarsinimą Bordens Eagie
Bridgeporte.
ehael Beacb, 17 m.
oti? Už investintus \ p m i g u s Brand Condensed Pieno. Iškirpk
•
Universai
State
Bank,
3252
<
/
Pastarasis, sakoma, tik sar
duoda didžiausius nuošimčius L*a kuponą Šiandiena ir- pasiųsk
i
/
S. Halsted St., P. Baltutis
gyboje stovėjos.
o gausi dykai kningutė Baby Welir dar piknikus surengia.
krautuvė, 901\W. 33-rd St.
Žmonės norintieji vertelgau- fare Book kaip maitinti ir auginti
TARYBA SMERKIA
(Apgr.)
<
Town of Lake.
ti su pinigais turėtų pirma ap- tradikj. *
KLANĄ.
A , M. Barčus, 4509 So. Ash sikiurėti ir juos" dėti saugion
v
Miesto taryba vakar, susi land Ave., A. J. Kareiva ^krau vieton. /

LITHUANrAN SALES C0RP0RATANI

3313 So Halsted Str.

Tel. Yards 6062^
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IRKITE jų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems
LIETUVĄ.

•
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jie pi
mis.
_ pripa;
tus
nesem
•
Vai
vėsi
neregi
Taip
pešto
Teči
laimii
kai ii
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Norėdami žinoti pinigif kursą kreipkitės
šiuo adresu:

•

PAS]
DAR]

•
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"Draugas" Publ. Co.

rinkime priėmė rezoliuciją, tuvėje, 4537 S. Wood St., Šv.
kuriąja pasmerkia slaptą or Kryžiaus klebonijoje, 4557 So.
ganizaciją, žinomą vardu Ku Wood S t ,
Klux Klan.
West Side.
DUNKEPIŲ SUVA
Metropolitan Stata Bank,
ŽIAVIMAS,
2201 W. 22-nd S t , "Draugo''
redakcijoje, 2Š34 So. Oakley
Chicagoje turi suvažiavimą
American Asfcociation of Ba- A v., Ar- D. Kaulakio spaustu
king Industry. Dalyvauja a- vėje, 2259 W. 22-nd S t , P. Ci
pie tūkstantis atstovų iš vi bulskio krautuvėje, 2338 So.
Leavitt St.
sos šalies.
Tariamasi apie kepimo pa
Brighton Park.
gerinimus, švarumą, naujuo
E. Statkienė
krautuvėje
sius išradimus ir tt.
KOVA SU CEMENTO
TRUSTU.

ss

,

CICERO, ILL.

n

\

i

z.

2334 Sa. Oakley Ave.,

•4—
IŠ NORTH SIDES.
•

BRONISL NABAŽAS

•

Tėvų Marijonų Kongregaci
jos brolis Vladas laikraščių
užrašinėjimo darbą, mūsų ko
lonijoje užbaigė. Jo uolaus dar
bo pasekmės nemenkos. Kaip
girdėjau, net apie 150 metinių
"Laivo-' prenumeratorių už
rašė. Taipgi-Keletą pusmetinių.
Bevaikščiojant jam tekojižeiti
visokių žmonių. Bado keletu
tokių, kurie pametę savo tė-

S metų amžiaus persiskyrė su
šiuo pasauliu SUIMUOJC, rugsėjo
( s e p t ) . 17 d., apie 10:30 vai. '
vakare. Laidotuvės įvyks u t a r ninke, rugsėjo 20 d., apie 8:30
vai. išryto, iš n a m u 2846 W.
40th str., | Nekalto Prasidėjimo
bažnyčią i r iš ten { šv. KtuJmlero kapines.
. N^bašninkas buvo labai glažus, gabus i r gyvas vaikas, « r
todėl didžiai mylimas tėvų i r
kaimynų.
Giminės i r pažįstami širdin
gai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse.
•
Pasilieka dideliame nuUudime
'tėvai, Ona i r Kazimieras Nabažai, i r brolis E d m o n d a s .

>«ęm>mmi\įm,ęm • •

K M . Į H i t | N « | H i { | n , f H if<i •

Šį vakarų, rūgs. 20 dienų
kviečiame visų draugijų val
dybas, be jokio skirtumo, biz
nierius ir veikėjus- į Šv. An
tano parap. svetainę pasita
rimui del svarbių Lietuvos
reikalų.
L. L. Paskolos
stotis.

Jurevičia Napoleonas (Cicero, UI.) '
Letsch Karolis
<"V
.
Juška Juozapas (Port Washington, Wis.)
Saunbrius Kazimieras
Minat Grasilda (Braddock, Pa.)
Vasiliatlskas Kastantinas
>
Pateriabas Juozas (Cicer^Ill.)
Masiliūnas Petras
*į/
Narbutas Leonas (Cicero, UI. y .
\ '
Laurinskaitė Agota
.
•'
" Pariauka Jonas'
^
,
Masiliunienė Karolina
'
Visockis Petras (West' Frankfort, 111.)
Malekauskis Ypolita*
\
Judis Stanislovas (Indiana Harbor, Ind.)
Poleikis J. (Centralia, lll.)
Stanevičia Antanas
. ,
Dubysa Katrė (Rocliester, 1>T. Y.)
Gurinskaitė Monika
Badzršauskienė Barbora
Vizgirdas Benediktas
Indrelė Petras
^
Lisauskas Motiejus
\"

Trečia
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GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS'

Ofisai: „ ^ ^ ^
Gido moterių Ir
i«67W. MadiHon>^ v v-vn v | go kla« HS». Kmp. Paulina > ^ .
_ g W V ( ) oflV*L 10 Iki 12 p. > ^ ^ , u o s e a r j , .
R o a U ^ s S ^ e r t o ^ V .
• * —
Are. Kamp. Albany Ave,
Vai. t iki 9:30 ryte
g;30 Iki 9:30 vak.
/ Chicago, III.

Be Persėdimo

Pillow-KaralaučJq

Trečia

—

BALIUOS AMERIKOS UNIJA
BllOADWAy

NKVN

YORW N \

Tiesi Kelionė | JLIETUVA P E R P I O A V A
(Karaliaučio P r i e p l a u k a )
į^ARBA P E R LIBAVA, HAMBURGĄ—ErTKUNUS
N
šiuomi linksma m u m s pranešti, k a d mes pasidarbavom idant
mūsų pasaįieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI J P1JLIAVA.
'•
Lietuviai, važiuojanti į Piįi&va, aplenkia Lenkų juosta (Koridorą ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasporta; jokių vizų nereikia
Susinėsimas su Plliav%, t a i y r a rtauja š a k a mūsų reguliariško su^
sinešlmo su H a m b u r g u , Danzigu ir Liepojųm, o del Lietuvių, t a i
t r u m p a s ir p a r a n k u s kelias n a m o dasigauti.
'/
Dideli dviejų sriubų pacto laivai* Išplaukia:
S. S. ESTONIA spal 5
S. S. LITHUANIA lapkr. 2
S.^S. POLONIA spalio 19 ,
LATVIA Lapkritys 9
Pasažierams tiesus p a t a r n a v i m a s t a r p LIBAU-DANZIG-Halifax, Con.
Viai laivai t o r i puikus k a m b a r i u s trečios kliasos keleiviams Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste a r b a pas
K. W. K E J a P y , Geo. Western P a s s . Agt. 120 N. LaSalle St. Chicago
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MOTERIMS ir VYRAMA,

Valgiai «eri. Graži vieta paaivaikščiojlmuL Rūkymui kambariai
Kambariai po dvi lovas.
Norint daugiau Informacijų apie kainas atsišaukite
, INTERNATIONAL MERCANTILE C A R I N E GOMPANY
Chicago: y . O. Brown,West Pa6S."AfirU 14 N. Dearborn Street

O
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LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.

* -
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CANADA" LINE I

;
:

ii

Susijunsrė Red Star Ir Holland-America Linijos
Tiktai viena* tiesus kelias | B a l d e P o r t a s

-

Chicago, III.

s

MANTREALf
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU

•«*ą»u»nmi i f "Į*!1 y« * y f > y t y w y *•»•"«

KURIUOS SIUNTA PER "DRAUGĄV ŠIE ASMENIS:

Poliicja areštavo Chicago j
- 3 pinigų dirbėjus. Ieškoma jų
daugiau.
^

\

,

GAVO PINIGUS LIETUVOJ

Valstijos legislativės Dalley komisijas paliepimu 6 ce
mento kompanijų, kurios tu
ri savo ofisus Chicagoje, iš
ofisų paimta visos knygos, re
kordai, korespondencijos ir
kitokį raštai.
Tos 6 cemento kompanijos
yra sudariusios trustą su tik
slu plėšti visuomenę.
Bus
.patikrintas kompanijų veiki
mas.
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Kas nori turėti patogią kelionę be jokių trukdimu.,
ateikite pas riminis pasikalbėti. 15 metų patyrimas šita
me biznije, davę daug pamokinimą kaip reikia kelionėj
prisirengti.
Siunčiame pinigus su di
džiausių pasisekimų Išmo
kame faktiškai į 24—28
dienas pinigais visuose
Ųetuvos pastose, be jo
kiu trukdimu ir be jokiu
ititraukimn. Tūkstančiai
pad^kavonin turime nuo
mūsų tautiečiu^Lietuvoje.
Siunčiame pinigus per telegrafą-kabelį išmokame pinigais į kelias dienas, už labai
^raaža atli^inimą.^yiskas sulyg dienos kurso. Turime pašto skyrių, iš kurio galima siųsti tarptautinės perlaidas
į visas dalis pasaulio, taipgi Letters of Credit su Travelerą Checks, kuriiios vartoja visi biznieriai užrubežyje,
nes niekas kitas negali jais pasinaudoti. Todėl ir visikas
tirfi tokius čekius, gauna Amerikos doleriais.''
Mandagus ir teisingas patarnavimas, Ateikite pasi
teirauti,
t
•
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PAUL P. BALTUTIS IR C0.
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901 W. 33-rd St.'
Tel. Yards 4669
Chicago, DX !
Priešais St. Jurgio Bažnyčios ant Bridgėporto.
i

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DeAU6į"
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mu, k<
ly n<
Konl
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