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KARO LAIKŲ KARŽYGIS
KUNIGAS PAGERBTAS,

* ... . .

.

SĘR&AI RIEJASI SU
BULGARAIS.

Nauja Valdžios Forma

APDOVANOTAS GARBĖS
LEGIONO KRYŽIUMI.

,

VISOJ OKLAHOMA VALSTYBĖJ KARO PADĖTIS.

Jugoslavija sutraukia
kariuomenę.

•

,

.

„

n

Žinios iš Lietuvos
NUSIŠOVĖ.

VEDAMA KOVA SU KU
KLUX KLANU.

5 dieną.
Suvaidinta "Kup
rotas Oželis" ir "Vargšas
Tadas."
Vaidinimas gan
graikščiai sekėsi. Šokiai, su
lig pavasarinįnkų nusistaty
mo buvo tik iki 24 vai.

SKAPIŠKIS, Rokiškio ap.
ATĖNAI, rūgs. 18. — Bul
garai komitadžai (banditai) Net laikraščiai cenzūruojami. — Liepos 17 d., VarniškiųIšrinktas majoru, bet
Kerelių vien. nusišovė neži
*
dažnai pereina serbų sieną Ir
atsisakė.
užpuldinėja serbus.
Dėlto,
OKLAĘOMA CITY, rūgs. nia del kurios priežasties jau
tomis dienomis tarpe Jugos 18. — Visoj Oklahoma vals nas, 18 metų vaikinas, Bolius
PARYŽIUS, rūgs. 17. —
lavijos ir Bulgarijos išnaujo tybėj paskelbta karo padėtis. Čelkis, tarnavęs pas pil. LaT A i r m i
Paliuosuotu. Francuos į>lotų
santykiai nepaprastai įtempnADinrJlc
KARALIUS ELGIASI TAIP, KAIP JAM LIEPIAMA.
Gubernatorius Walton pa- pienl-Lapelį bernu. (Tą die-Į
ministeris francuzų vyriausy
DARKYMAS.
n
«•
' kėlė kkoo n, slaptai
_...,
organizaei.|,
„.
* ^ " t ^ , vienke^.P*.sj
bės vardu pagerbė pasižymė
f
MADRIPAS, rūgs. 18. — Mario Muslera ir admirolas
Jugoslavijos
pasiuntinys
_
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jusį Nord departamento vie
Ispanija
'o naujos rųšies Marąuis Mavoz. Jie visi pri- Sofijoje ,davė bulgaru v a l d - Į p r a d ė ^ m a % t i g j v a l s t y W s ' ^ a m o s vestuves, kunose ve-'
^
M J *
nos parapijos kunigą Lebbe.
valdžia. •_'* armijos genero- siekė.
žiai notą.
Pažymima, kad j v a l d ž i ą > p u l t i r a m i U osius pi- lionis žvaliai ir mandagiai ap
Jam įteiktas Garbės Legiono
tarnavo
svečiams ir gyvai d l e n ? e S l M ] i ™ 8 e kaip ir K
lų direk riatas.
Jo prieša Naujas Marokai viršininkas. jei tų banditų puolimas n e g i - Hečius
krvžius.
nr b u V o
linksminosi.
Vienok
vestuvių
*
i^abintos vėliavot
ky sto11
n. Primo Rivera.
„ ....
, ,
.
.,.. Haus, tai iš to galės kilti ka-j Pasirodė, kad dauguma vaE,damas Kinkos
Karo laiku kun. Lebbe su ne
*atve> P * 8 ^
Svetimų K.lių laikraščių at
iaskelbta, Jcad nauja mUita r a s >
j u g o s i a v i i a pasirengus l s ^ b ė s v a i d i n j n k ų y r a k i a n l s . pabaigoje, anksti ryta, rado I ,
bėjau vieną vėliavą, kurioj
mažu skaičiumi eivilių fran stovams tas direktoriato pir rine valdžia tai pilną teisę, o k l i p n o t i v i g a s
Kova buvo pa rali žiuoja- jį sodybų pievoje negyvą, su
s t r a tegines t a i .
cuzų priešo buvo uždarytas mininkas pareiškė, kad ta na pasalmti miestų majorus, jei L ^ g Bulgarijos pusėje.
'ma#
peršauta krutinę.
Nors pas spalvos buvo atbulai: geltoni
apačioj ir tt. Užėjau krautuvienoj rųsy.
Tenai kunigas uja valdžios forma įkuriama tas bus reikalinga.
Į jįįįjį^
Dėlto, visoj valstybėj pas- lavoną jokio šaujamojo įran
v a W ž i a t u o reika-į
vėn ir paskiau, kad taisymą
negalėjo ne vien Mišių laiky Ispanijos gerovei.
Tuo pačiu laiku pranešta, į l n t u o j a u s k r e i p ė s i į santarvę, kelbta karo padėtis ir klanis- kio nerasta, bet gi yra tikrų
klaidą, krautuvės savininkas
ti, bet ir brevioriaus skaity
Jis sako, jog šalis buvo kad Senor Sdvera,
civilis Reikalauja paskirti interna-! tai bus traukiami militarinin davimų, kad vaikinas del šei-,\ nusigando ir pakabino gerą
ti.
mininio pobūdžio pats nusižubaigiama naikinti politikierių. aukštasis komisionierius Mo cionaų komitetą, kurs bena- teisman.
vėliavą. Einu toliau vėl taiKuėioje prieš Kalėdas jis Dėlto, Ispaniją reikia isnau- rokai pašalinamas.
Jo vie r a i š u Jugoslavija kovotų su
Laikraščiams uždrausta kąpat matau vėliavą, kurioj pir»
prašė vokiečių militarinių au jo atgaivinti ir pastatyti stf ton paskiriamas gen. Aizpu
—
tais banditų būriais.
Patį nors priešingo valdžiai spauzma žalioji, paskui geltonoji ir
toritetų leisti jam laikyti vr- prion padėtin, kai praeity bu ru, buvęs karo ministeris.
Bulgarija
neturinti
ganėtinų
*
dinti.
/
• ' į t i k a i įjtt
Jjciuiiuu
^mu-uiiL
PAGIRTINOS PASTANGOS raudonoji spalva. O toliau—
dunakčiu Mišias.
Teeiaus ta.
Visoj . galy
suspenduota' priemonių kovoti su tais ko
visai fantastiška kombinaciją
leidimas neduotas.
konstitucija.
Tai
nepapras
; Ni
NAUJA NELAIMĖ JAPO
Nebus premiero ir ministcaių,
KLAIPĖDA. — Teko pa- panaši į kaž kokios Pietų A4
tas
atsitikimas
Ispanijoj.
Tad tą pačią naktį jis rū
NIJAI.
Tuotarpu Jugoslavija jau*
tirti, kad Aukštojo Įgaliotinio merikos respublikor vėliavą;
Toliaus jis paaiškino, kad
Suprantamas daiktas, mili- koncentruoja kariuomenę Bu-j
sy uždarytiems francuzamti Ispanija ateity neturės nei
per atatinkamus Valdžios or ruda, žalioji, fioletmė.
—
Pa
pusbalsiai
pasabė
Kaliėdų premiero nei ministerių. Tos tarinė valdžia Morokoj ves ir | lgurijos pasieniais. Serbams J KOBE, rūgs. 18. •— Šiaur- ganus daroma pastangų krei- našių vėliavų buvo daugybė.
šventės pamokslą.
Patylo vietos ant visados turės birt toliaus karą.
Nors tas šalį visas laikas rupi
apvaldyti vakarų Japonijoj del lietų iš"- ptį mūsų emigraciją per sa Tat nuėjau į nuovadą ir pra
baigia naikinti finansiniai.
mis tas veikta, idant nepajus panaikintos.
svarbjausias bulgarų anglių siliejo keletas upįų. Praneš- vąjį uostą — Klaipiėdą. Da nešiau ką buvau matęs. Vir
Kabineto vietą
tų priešo sargyba stovinti uZ užims direktoriatas.
kasyklas.
Tad jie suranda ta, kad potviny žuvę apie 5,- bartiniu metu beveik visi emi šininko padėjėjas nuėjo mie*ISPANŲ DARBININKŲ
durių.
ir priežastis.
Įdomu žinoti
grantai važiuoja per Vokieti tan tikrinti.
žmonių.
Gen. Rivera pranešė, kad
iA
i
DEHOKSTRACIJOS.
—
Tuo savo pamokslu jis h:*- •fiš dar tikrai nežinąs, ar bu
ją.
Vokietijos etfugradjos kaip bus su tais ponais, ne*
———
liohką francuzų netikėlių at vęs užsienių reikalų ministe
biurai dažniausiai
siunčia norinčiais gerbti mūsų vėlia*
FIUME MILITARINIS
2 NUŽUDYTA, KELETAS
SAN SEBASTIAN, rūgs.
vertė tikėjiman. Tai reginys ris Alba suimtas ar pasprnjuos Amerikon ne betarpiai, vos, pasielgta. Mano nuomo
GUBERNATORUS.
SUŽEISTA.
bet pristato savo laivais iki ne — reikia elgtis griežtai;
kaip senovės Romos katakum- dęs į užsienius. Bet jei jis 18. — Bilbao darbininkų uni^ '
jos sukėl/ė milžiniškas demon
bose.
DUESSELDORF rūgs. 18. I ROMA, rūgs. 18.
Pre artimiausių Anglijos uostų, iš Niekur taip nedarkoma vėlia
suimtas, tai bus patrauktas
Kartais
Pasibaigus karui' miestelio teisman ir neišvengs bausmės. stracijas, atkreiptas prieš di~ Dortmunde vokiečių policija mieras Mussolini Fiume ne- kur pagaliau emigrantai vyk. vos, kaip Lietuvoj.
rektoriatą.
matyti kaž kokios rainos po
gyventojai francuzai kunigą
\.\ susikirto su vokiečiais darbi anektavo. Bet tam miestui ir sta tiesiog Amerikon. Sutva
S. V. amyasadorlus pas
Taip būti
ninkais.
Du darbininku nu apylinkėms paskyrė militari- rkius emigraciją per Klaipė pierinės juostos.
už kentėjimus ir nuopelnus
Rivera.
~>
Kuotrreičiausiai turi
KOMUNISITAI KAUS
dą, emigrantams netektų ba- negali.
žudyta ir keletas sužeista.
išrinko majoru.
Teeiaus jis
" nį gubernatorių.
JIMAN.
j stytis po emigracijos biurus f būti išleistas tam tikras įšta^
Pirmutinis iš svetimų šalių
atsisakė tos garbės.
NAUJI SUKILIMAI.
Vokietijoje, nes jie gautų tie tymas (jėi" dar nėra* išleista)*
. SUSIRGO MASKVOJE.
diplomatų generolą Primo Ri
BARCELONA, rūgs. 18.
sų, patogų, betarpį susisieki nustatantis vėliavų didumo
KOVA SU DIVORSAIS
vera ei a aplankė Suv. Valsty
ITALIJOJE.
Susirinkus minimumą ir bendrai atatiriJERUSALĖ, rūgs. 18. — mą su Amerika.
bių ambasadorius Moore. Be Svarbesnieji komunistų ir bo- j MASKVA, rūgs$. 18. — Cioto, ambasadorius Moore ma lševikų vadai čia suimti ir už-: n a i susirgo S. Valstybi,ų se- Gauta žinių, kad (Fransjorda- partijai iš 100—150 žmonių karną vėliavų išvaizdą.
ROMA, rūgs. 1£. — Divor- tėsi ir su nauju užsienių rei daryti kalėjiman. Kiti radi- j natorius King iš Utah valsty- nijoj kilusi revoliucija prieš jau apsimoka laivo siuntimas
•
Amerikon. Tai prisidėtų taisn epidemija išdalies palietė kalų direktorium
Espinoza. kalai bk^ga į Francijos pasie- b^ s . Kol-kas negalįs apleisti emirą.
O R A S .
pat prie mūsų (uosto plėtimo
Maskvos.
Jis atvyko ištirti
ir italų tautą.
Italijos vy Kalbėtasi apie Suv. Valstybių mus, kurie saugojami. *
I
CHICAGO. — Šiandie p r *
si ir populiarizavimo.
padėtį Rusijoje.
MARCONI FAŠISTAS.
riausybė kelia kovą tai epide -Ispanijos pirklybos sutartj,
matomas lietus; kiek šilčiau^
kuri baigiasi lapkričio 5 die IŠTREMIA POLITINIUS
mijai.
—
VADUS.
JERSEY CITY, N. J., rug.
SIDABRAVAS, Panevėžio
MILAN, Italija, rūgs. 18.—
Kad išvengti nesmagumų, ną.
•

VALDŽIA SUDARO 9 GENEF.
1 ADMIROLAS

•

•

•

Ambasadorius patarė, kad
kai-kurie italai
iškeliauja ]
MADRIDAS, rūgs. 18.
užsienius ir užsienių teismuo del kilusių Ispanijos valdžio
je atmainų senoji pirklybos Militaristinės valdžios par*
se praveda divorsus.
sutartis butų- prailginta norsldymu iš Ispanijos ištremiami
Bet tomis dienomis viduji
pusmečiui. Tečiaus jis nega-I rac hkalai ir žymesnieji politinių reikalų ministerija pas
vo užtikrinimo. /Tas klausi niai *adai.
kelbė, kad kitose šalyse dlmas paskiau bus apspręstas.,
vorsuoti italai ateity neteka
NAUJA OFENSYVA
Karaliaus išsprendimas.
Italijos pilietybės teisių.
MOROKOJ.
Ispanijos karalius ten link
. ARMIJOS KAPELIONŲ
sta, kurion pusėn v,ėjas pučia, f I^ONDONAS, rūgs. 18. —
KURSAI.
Jis anądien pasirašė išspren Nauja militaristų Ispanijos
"t
d imą, kuriuomi įkuriamas Is valdžia nusprendė Morokoj
WA$HINGTON, rūgs. 15. panijos valdymui direktoria
pradėti milžinišką ofensy^ą
— Tomis dienomis Ft. Way- tas.
prieš maurus. Pranešta, kad
ne, Micb., prasidėjo trijų mė
Visa valstybė paskirstoma ten tuojaus bus pasiųsta 150,nesių kursai S. Valstybių ar į devynias dalis.
Kiekvieną 000 ispanų kareivių.
mijos kapelionams.
dalį valdys vienas armijos ge. Karo departamentas tuos nerolas.
d pačiame direk- SENAS B. SENATORIUS.
kursus lankyti pašaukė 13 re- toriate i'sus 9 generolai ir 1
gularės armijos kapelionų rr admirolas.
LOg ANGELES, Oal., rug.
vieną iš Karininkų Atsargos
Generolas Rivera ir kiti ge- 18. — Čionai gyvena buvęs S.
nerolai sudėjo karaliui išti Valstybių senatorius, CorneKorpuso.
kimybės prisietą. Tai įvyko lius Cole. Jis eina 101 metus,
2 KARALAITĖS LABAI
karališkuose rūmuose.
Jis yra vienas iš kelių gyvų
SERGA.
, v Direktoriatan ineina sie ge žmonių, kurie girdėjo prezi
nerolai: Rivera, Adolfo Es- dentą Lincolną kalbant, GetROMA, rūgs. 18. — Oficia pasno, Luis Navarro,
Luis tysburge.
liai pranešta, kad dvi jaunes Hermoso, Dalmacio, RidriBuvęs senatorius tvirtina,
Antonio
Mayendia, kad jis visas gyvenimas varnės Italijos karaliaus dukters guez,
Gomez Jordaną, Ruiz Portal,, tojąa svaigiuosius gerymua.
pavojingai *evg*
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18. — Čia gaisras sunaikino Žinomas radio išradėjas Mar- apskr. — Susibūręs jaunimas
medinius apartmentinius na coni įstojo italų fašistų orga pavasarininkų kuopon pradė
jo šiek tiek krutėti. Jau šią
mus.
7 asmenys žuvo.
nizacijom
$1.06
vasarą surengta trys vakanė-* Lietuvos 10 litų
Anglijos ster. svarui 4.51
nykti nuo nuosavų nuodų. Pa- liai, kuriuose gražiai suvai
Francijos 100 fr.
5.5$
liuosavimui
organizuojama dinta keletas sodžiui prieina
armija. Ji sudaroma iš jau mų dalykėlių. Paskutinis šią
Italijos 100 Urų
4.24
nų karžygių, pasirengusių mi vasarą (del vietos stokos) va
Vokiet. 100 mrk. .0000006
f
Lenkijos 100 mark. .0005
BAVARŲ FAŠISTŲ VAI>AS rti už idealą. Mes turime a- karėlis buvo suruoštas rugp.
tatinkamus vadus. Ir trum
NERIMSTA.
IIIIIIIIIillIIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIItlIllIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIUIMIIIItlIlIlI |
poj ateity bu3 pakelta spren
Veikia prieš Berlyno socialis džiamoji kova."

PINIGŲ KURSAS,

ŽADA SUGRIAUTI VOKIE
TIJOS RESPUBLIKĄ.

tų valdžią.
—

PINIGUS I

Bavarija gali atsiskirti.

i

Hittler didžiai triukšmingai
BERLYNAS, rūgs. 17. 4*
S I Ų S K I T E j Lietuvą Per
Į
susirinkusių,
Aną vakarą Bavarijos sosti pasveikintas
nėje Municbe įvyko milžiniš kuomet jis pasirodė ant pa
Susirinkusių tarpe
kas mitingas. Kalbėjo žino grindų.
mas bavarų fašistų vadas A- buvo didžiuma darbininkų.
dolf Hittler.
Susirinkusiems Jų tarpe nemažai vidurinės
Nes, "Draugas*1 pigiausiai siunčia ir gėriai*jis žadėjo greitu laiku sug klasės žmonių.
šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiauMitingas svarbus tuo, kad
riauti Vokietijos * respubliką.
šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir PrekybosMitingo salė fašistų karei- bavarai didžiai priešingi kanPramones Banką.
yių stipriai buvo saugojama. } clierio Stresemann nusileidi"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais:
mams,
kuriuos jis atlieka
Nusako didelę kovą:
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
Francijai.
"Vokiečių respublika," ka - Bavarai spėkomis nori pa
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis uždaryta.
E
lbėjo Hittler, "sunaikino vi sipriešinti nusileidimams. No
I
durinę žmonių klasę ir sude- ri verčiaus atsimesti nuo Vo SS
CHICAGO, ILL i
moraliaavo visus šalies gyvė kietijos, negu pasiduoti Fran I i 2334 SO. OAKLEY AVL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnuiiitiiiiiiuiiiuiuiiiiiiiwuuuiuiiiuuuitiiuniuiu«j
s i respublika ima cijai,
ntojua.
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•MAŽIAUS VALDEttNKŲ, ?r*įgoms atlikti.
ffyti natūralų išeivijos kultui
PASAULIO AUKSAS AMERIKOJE.
LABOJO DOVANA.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
įNa, tjį rezultatai viso*to y- ros centrą.»Vi*na kultūros sriDAUaiAlTS TVARKOS.
/
DIENRAŠTIS
ra tokie, kad valsčiuose net tis ~ - menas, mūsų visųiiabai
J latakais pilasi į Suv. Valstybių iždą, nors
Auksas
Lietuva įsisteigė demokrati varka, Apskrieiuese netvarka, branginama. Ši palanki menui
ekonomistai kitaip buvo išrokavę. Nuo kovo mėnesio, auk
o Rokiškio miesto Valdyba atmosfera pagimdė nemaža į-:
niais
pamatais,
tai
reiškia,
se kasmėnuo įplaukia į Suv. Valstybes virš 25 miiionų do
žyniių dainos ir muzikos atsto-:
kad patys ^žmones tenka sau jau algos m*gttiėJo surinkti.
lerių, nepaisant išvežamo aukso. Atrodo, kad netrukus
» • • • . .
.........
valdininkus ir : tvarkytojas; Matydami tokią padėtį. Sei vų. Tie kurie palieka mušu ta r
visas
pasaulio
auksas
susipils
į
amerikiečių
bankas.
•••O
#3.00
,r
&oHte tvarkytojai, tokia i* mo nariai katalikai ėmė mąs pe apie juos dažnai girdime,
Šiandien
Suv.
Valstybių
Jfcdinės
jau
turi
milžinišką
UI prammar* tą mokti likalno. Laitvaarka, 'Kuomet šalis Hm* tyti, &aip čia geriau sutvar-; jų klausomės, bet nemaža jjų
aukso skaitlinę, būtent $4,078,568,612, kuri lyginasi bemaž
daug prityrusių, Sviestą tr tio-fkius tuos vikaras. 'Pirmasis Išsidangino svetur,*kiti'is'Lie
M n o Naujų Metų. Norint permai pusei viso pasaulio auksui!
;rų žmonių, yra iš ko pasi dalykas, tai sumažinti valdi-Į tavos atvykę .ilgiausiai pas
nyti įdreą Tlsada reikia priaiojRugpiuty 1914 aukso rezervą Suv. Valstybėse siekė
II to M M m u m Pinigai fariaorinkti. {Tuomet demokratybė ninku skaičių kfek tik .gali-) mus viešėjo. Mes }ja»s visus
rta dustittpatkaaltaraaoJ• az «•
atneša gražių vaisių. Kuomet ma. Nes 19,1)00 valdininkų»Iie- daugiau ar mažinu pažinome,
$1,890,678,304, maždaug ketvirtadalį viso aukso pasauly.
M
1IOMI Ordtr" arba įdašalyje nebus da«g tokių žmo tuvoje nebuvo rusų laikais,'tai pamylėjome ir mums jie vi
pinlcui i
Amerikoniško aukso kasyklos nedaug prisidėjo prie
nių,
tuomet ir tvarka bus gali jų nebūti ir -iiandieną. suomet palieka artimi, bran
aukso susikrovimo, nes jo produkcija nuo 1915 m. žymiai
DJUUOAS PUB. 0 0 .
nekokia,
nors demokratin- Reikia tik parinkti kuodau- gus. Dažnai juos minime, jų
Monika L. Gurinskaitė yra
simiažėjo, maksimum $101,035,700 į metus, gi 1922 m.uukgiausi fotttų ^ įstatymai. Nes giausia tinkamų, patyrusių ir pasigendame. Štai delko bus į- įžymi darbuotoja. Ji daug dir
D S 4 South Oakley Avanut
so gamyba tebuvo $48,849,100.
žmonės rinkdami sau valdi šviesių žmoni,ų. Maža jų Lie-, domu apie juos prkiminus^ies bo Federacijos Kongrese kai
Ohica«o;JlUiiola
Antra vertus, pasaulinė aukso gamyba žymiai nupuo
ninkus ir tvarkytojus, netu tuvoje, tai bent sutraukti prie; juk jie ment raštu ir siela pa po raštininkė/IVdpgi ji laimė
lė, ypač nuo 1915 m., kurie skaitomi aukščiausiai auksu
Tel. Roosevelt 7791
ri 'iš ko pasirinkti. Iš tuščio ^valstybės darbo kuodidžiausį laiko santykius su mumis.
jo pirmą dovaną nuo Chicagos
pakilę su $468,724^18.
ir Saliamonas neįpils.
skaičių. O padauginus tinkaį.
P-nia Valerija Brudienė. — Fed. Apskrido už daugiausiai
. .*•*
t t e'*'*; •
".
Aukso padėtis nenormalė. Viena tauta susikrovė į sa
mųjų skaičių, liepti jiems J I .geriausių vilčių lydima š a r i a t ų pagarsinimų 'Fed.
Lietuva
įsisteigė
demokra
Keturi persiskyrimai
(di- vo iždą beveik pusę pasaulinio aukso. Kitos .tautos ken
dirbti darbą tų, kurie jo ne pernai metais nuvažiavo Eu Seimo pnogranmi. Ji surinko,
tiniais
pamatais
ir
renką
vorsai) per minutę! Vienas čia aukso badą.
moka dirbti, v o nemokančius ropon — Paryžiun, Jš ten į pa<gaT«inimų ittž?$260.
šiandiena sau tvarkytojus -vi
persiskyrimas kas devynioms
paliuosuoti.
Anot "Times" 1920 m. Snv. Valstybes i teturėjo $2,Milaną Italijoje. Italija — daij , »p-lė'Gtrrinskaitė yra šv. Ka
sur
patys
žmonės.
Ir
Seimą!
vedyboms! Ar tai ne devintas
Tarp kitų, priseina žinoma nos šalis, 'Milanas —jos cen zimiero Riėmėju'I>r-jos litera
225,000,000, gi per tris metus jis padaugėjo $ 1 , 8 ( 0 ^ 0 0 0 .
ir Prezidentą, ir miestų, bei ap
peklos raktas kurs atrakinęs
skričių savivaldybes, ir valš-j užkliūti ir už savyvaldybių su" tras. P-nios Bručienęs sopra- tiškos komisijos narė, " Drau
Vėl, jeigu atsiminsime Europos Valstybių — Ang
moterystės luomo duris, lie
čiuose .valdybas. Daug reikia! valsčiais. Kam laikyti vals nas žavėjo visus safo skalės go' ' apgarsinimų manad?ere,
lijos,
Francijos
ir
kirų
skolas
Suv.
Valstybėms,
tai
dabar
pia griūti šeimynai ir tautai!
žmonių Lietuvai tvarkyti. Pa čiuje tris nemokančius, kad platumu, tembro tvirtybe ir h- diif«ig#s Fed. Apskritk-s
Tai skaudus Amerikai bota tiniai keturi bilionai aukso dar padaugės ir yra pamato
gal Lietuvos biudžeto .valdžio galėtų jų darbą atlikti vienas, švelnumu. Visi kurie ją kartą vice^pi rminifikė.
manyti,
kad
Suv.
Valstybės
savo
laiku
pasigrobs
visą
gas!
,• t .w
je tarnauja šiandieną 19,000 mokantis f Kam laikyti Apskri išgirdo bedainuojant nedvejo
—9= T
auksą.
I -#
' . •' t
žmonių. Jau patsai to skaičio tyje Tarybą, Ir Valdybą i į dami sakė, kad jos balso po
Kadangi auksas neneša nuošimčių jeigu nėra'apyvar
na 'panelė mokintis iš Rytų.
„Lietuvos Žinių' ir "Lais
didumas Helia abejojimu, ar, Apskrities viršininką ir dar tencija yra turtinga ir kėlė jai
Girdėjau, 'kad labai puikus
vės* ' redaktoriai
Lietuvoje ton paleistas, nuostolių butų apie 200 miiionų dolerių, kas
neperdaugįau žmonių Lietuvą pas kiekvieną raštinę su raš nuoširdžias, turtingas ovaci
traukiami teisman už " neleis met. Žinoma^ Suv. Valstybių finansistai nedarys sau nuo
tvarko T Bet palikę tą klausi tininkų pulku? Ar nebub) jas. Šiandien j i studijuoja Mi kontraltas. 'Bus smagiau •—
tinus* ' straipsnius. Jeigu vie stolių ir stengsis panaudoti tą milžinišką kapitalą, pakeis
ma nuošaliai, matome, kad geriau, kad žmonių rinktoji lane su geriausiais operos "La, daugiau lietuvių. Norėčiau pa
tinė valdžia kreiptų daugiaus savo izolacinę politiką, bus taipat priversti pakeisti eko
matyti Lietuvą prieš grįžtant
Seimui ir viršūnėms dar šiaip Apskričio Taryba įsakytų; Scala" profesoriais.
domės į sočiai, laisvamanių nominę izolaciją, tai ^ra ankŠčiaus ar vėliaus perkels savo
Amerikon, bet nežinau ar bus
taip užtenka šviesių, kad ii kas Apskričiui reikalinga, t*
Lai
ji
pati
kalba.
Štai
jos
laikraščių talpinamus purvus pinigus į svetimų šalių pramonę ir prekybą.
nelabai jau prityrusių žmonių. samdytas vienas prityręs tuos paskutinio laiško ištraukos, galima. Labai Išsiilgau namų.
bei melus, tai mūsų redakto
i O provincijoje tikra bėda. A? įsakymus pildytų! Tuos klau-j į u r i o g n u š v i e č i a j o s n e n u i i s t a
Šios kelios ištraukos, nors
riams tektų belangėje savo
VIEŠOJI DIPLOMATIJA.
pskrities viršininkai, nors ren srmus pradėta katalikų svars : mą darbą ir'studijų ^laną.
ir kuklios, užtektinai nušvie
!
;
Laikraščius redaguoti. Lai k
;
kami iš geriausių, dažnai pa tyti. Jr dar tebemėginama išk i e m a i (Milane) karštis ne čia p. V. Bru&enės darbuotę
raštinio purvo čia perdaug.
tenka nebaigęs gimnazijos.Bet rišti abejojimus, ar bus pi^ mažas,»l9et mokintis, nenustojus užsieniuose.-' Čia' Cbicagoje retKaro metu reikalauta viešosios diplimatijos. Šalin
.
visgi bent ėjęs fftdkslus žmo giau žmoitėms, ar bus dau Kaikurie >išvažhiėjo į kalnus, karčiais eidavo -gandai, kad
slaptos sutartys ir užukulisiniai pasižadėjimai! Ir naivus
"Jeigu tautos vertybė žmo žmonės tikėjosi to susijaukti. Deja, padaryta-nemaža vie- , gus. Ir diduma apskrities vir* giau KB to tvarkos1
^
^ . s te»ganos pa«a«doti p-nia 'V. Bručienė žada šį ru
nijos šeimynoje butų įkainuo šųjų sutarčių* bet pasikeista xft kulise slaptais dokumenšininkų visgi yra žmonės inte;
O socialistai .Lietuvoje it y i s a l a i k ^ n e s m a n ^ l i a f e a į denį ar žiemą grįžti. *Mano ir
4
jama jos kalbos grože, lietu tais. Paskui pasijuokti iš viešųjų sutarčių.
į Ii rentai.
' N-nos'' Amerikoje jau pučia, brangus.
hramnis
geresniu už nrnnė manymu,
viai turėtų pirmenybę Europos
kad'klerikalai
tokiu
fcudu
mėBet ir liaudis kuri troško viešosios diplomatijos ton %
^ Pakei&au profesorių. Bu tai butų didžiausia visuome
O jau su taip vadinamomis
gyventojų tarpe'% sako svetimi
giną
atnaujinti
senosios
biu
nesirūpino. Klaipėdos klausimas neturi" aiškių infbfmacrvau nuėjus ipas kelis, ir ku^i nei ir.Haintninkei š k r i u d a f* «•
savivaldybėmis tikra nelaimė.
mos tautos kalbininkas—franrokratijos priespaudą. Ar sujų. Paskelbta kad Ambasadorių Konferencija pasiuntusi
riems įtik dainavau, visi pri- j trumpą laiką — metus, sunku
Valsčiuose
renkami
trys
žmo
cuzas E. Rechus. Ko kiti mu
taupintl
algas,
sumažinant
val
Lietuvai tuo reikalu ultimatumą — paskutinį žodį. Gi koks
pažino mane dramatišku so
nės, kurių dažnai nei vienas
padaryti žymesnę pažangąjuo
ms pavydi, kuo jie mumyse,
dininku skaičių, yra biuro
tas ultimatumas netik kad plačioji visuomenė nežino, bet
prano su stipria lytiška var labinus išeiti muzikos, balso,
ir rašyti kaip reikia nemoka.
didžiuojasi, mes patys to ne
kratizmas t Ar t ieškojimas tin-!
nei tie kurie seka politikos manevrus — nesusigaudo.
sa, i o s ne coloratura. Taigi tu dramos kujasą ir visa kas -riApskrities Tarybos susideda
vertiname, o dar pikčiau, nie
karnų žmonių Lietuvai tvar
Taigi ir pas mus ir kitose valstybėse, tautos valios
iŠ labai margos kompanijoj
riu tlaugiaa noro ir ambicijos šasi su scenos apystovomis.
kiname. Pažink lietuvį.
kyti yra priespauda? Žino jie,
reiškėją — liaudis, demokratija, pagimdė dukterį be ža«
sodiečių. Ir trys renkamieji
kad ne, bet reikia murmėti, studijuoti, nes aplamai, aš ne Tik po*ke4Lų metų ir tai įį Apskrities Valdybą yra ne
Prigimtis gera mokytoja, do. Viešoji diplomatija nfei tiek negyveno kiek tos rožės
nes kartais tie prakeikti kle mėgstu coloraturas, nebent tempto darbo galima laukti
toli nuo sodiečių pažengę. Pav.
tik mes jos nesuprantame. Dvi kuriomi lemta pirmąjį žydėjimo rytą nuvysti.
rikalai gali ką nors gero pa ypatingai gražios varsos, na- relatyvės perfekcįjos. iDelto J
Rokiškio apskričiui .per ,iigą
ausys ir # viena burna, ko mus
daryti, tuomet žmonės galėtų turališkai lankstaus balso, bet nors mes ir labiausiai r>asiillaiką, o bene iki šiai dienai
moko? Daugiaus klausytį ma
pamanyti, kad socialistai ne išdirbto nemėgstu.
PASKUTINIEJI VERGAI
gę dainininkės, gi apie p. Btu4
vadovauja,
paprastas
felčc;
'Operą
"Rigolėtto"
išvaržiaus kalbėti. Supraskime pri
bereikalingi. Na, ir meluoja.
čą nėr k o nei kalbėti,* visi jam
riukas.
Rokiškio
miesto
Ta,
"
^
^
į
j
j
į
į
į
^
gau
su
pirmu
profesoriumi.
Stt
gimties balsą. Nesigailėsime.
užjaučia, mokėkime kantriai •
Ar tikėsite? [Tik dabar anglų kolonijoje Hong-Kong,
ryba eiūlė 1921 metais algos
šiuo
studijavau
"
L
a
B
o
h
e
m
e
"
.
_
pakęsti, pAios \V. Bručienės
viename Tolimųjų Rytų uoste panaikinta vergija. Įstaty
l<
,,
miesto
galvai
begalinė
anuo
ir
Faust
,
gi
dabar
pradėjau
Pusė pasaulinio aukso, virš
MŪSŲ ARTISTAI IR
progreso paisydami, jai ge
mas skelbia, kad vergai daugiaus nebebus nuosavybė tų
met
suma
10,000
markių,
i*
mano
labai
numylėtą
operą
keturi bilionai dolerių, guli kurie juos įsigijo. Tečiaus asmens kurie pirko vaikus ir
ARTISTĖS.
riausia širdimi linkėdami, t panegalėjo žmogaus. gauti. Pali
"Madame B u ^ y b y " . MuziSuv. Valstybių iždinėse. JTur- mergaites ir juos naudoja namų patarnavimui, galės pa-«
lengvinkime jos sunkią naštą
ko miestą valdyti žmogus, ku
ieagos
lietuviai
skaitliu
kaliniu
žvilgsniu
užtektinai
tingas, turtingiausias pasauly si laikyti gavę tėvų leidimą, bet turės jiems mokėti algas.
bent prietelinga koresponden
ris patyrimo „ir mokslo neuž giausiai susimetę,į Michigano j[sunki
kraštas. Daugiausia nuliūdu
(Bus < daugiau)
'^Atvažiuoja čionai dar vie- cija.
Ilgai laukta pakol krikščionybė galutinai laimėjo!
• tektų valsčiaus raštininko pa- pakraštį, turi galimybių, sudasių ir amžinai susirūpinusių
TB-.
—***
ac
ar
veidų. Liūdniausia
pasauly Mvk. Snaiguolės.
niekad neliaus * taip elgtis. Aš žinau kad jis tą (2iuri ant Stalo). Aha, jie čia yra. Bet kas Vladą).
!
tauta! Laimė ir turtas nežen
VLADAS: Sumaišysiu ikreįdą sn cukrum
padarė. Juk, tai ne pirmas jo darbas. Bet čia? Dėželė atidaryta? {Trūksta dažų:? (Žiuri
gia vienu keliu.
pirm to reik surasti dažu, kad nudažius mano ant grindų). Ir ant grindų dažfl/'ženklai! (Įei- Ir įpilsiu į dėžele.v Aš i i n a u kad Petrukas j ą
r
magnesą kad n e ^ r t į y t ų . (Ateina prie stalelio na Elena, Marytė ir Antanas). Antanai, ar tu atras i T paragaus.; (Įeina. Marytė).
Komedija.
MARYTĖ: Atnešimi xdėžutę. (Įeina .An
ir ieškojT^Štai, čia jau suradau. Paliksiu Čia žiurėjai į šituos dažus*? " *
.Laisvamanių davatkos šau
tanas ir Elena).
(Tąsai)
ANTANAS: Ne, aš čia visai nebuvau.
ant valandėlės ir eisiu magnesą atsinešti. (Iš
kiasi kunigų" reformos. Joms
VLADAS: O jųs?
,
^
ANTANAS: Turiu kreidos.
VLADAS: (Artindamasis prie Elenos). eina per duris'kairėje pusėje: o Petrukas įpikta kad kunigai skelbia Kri
MARYTĖ IR ELENA: (Kartu). Ir me*
VLADAS: (Ima viską). Gerai. (Maišo
Tai manai kad aš. Labai apsirikai. Aš niekuo eina per duris dešinėje pusėje).
f
staus mokslą, <fai vėl kad ku
kreidą su eukrumi ir^įitfaį'daŽHię). J«ik,<Anmet taip nepadaryčiau. * Patvirtinimui mano
PETRUKAS: Ką tik pabėgau! *VisL ma nežiūrėjome." (Vladas juokiasi).
nigai kišasi į politiką. Jos no teisingumo, pasidalysiu su jumis mano saldu
MARYTĖ: Iš ko juokiesi?"
lanai ir pastatyk valgykloje « n t siaJo. (Anta
nęs ieško. Oho, i bet mane taip greitai nesuras
ri kad kunigai butų popais, mynais. (Eina prie dėžės ir atidaro).
VliADAB: Palikau dažų ant stalo. Manan nas išeina su dėže).
kaip jie mano. tKuomet manęs ieškojo visuoT
tai vėl kad nepaisytų jaunuo
'MARYTĖ: VSaduk, išaiškiak ,mums ką
ANTANAS IR MARYTĖ: Ana, ha, na! $e kambariuose, aš tuomet sėdėjau lauke. Ha, kad greičiausiai buvo eia Petrukas ir para^
aor i padaryt.
menės ir į jo auklėjimo reika Kas ten?
ha, ha, negali hianęs surasti. Bet tie obuoliai, gavo truputį dažų. (Visi juokiasi).
ANTANAS: Mes negalėjome jo surasti.
^VLADAJS: Matot, Petrukas tikrai >panK
VLADAS: (Su piktumu).Nieko nėra, tuš- riešutai buvo skanus. (Po valandėlės)..Reikią
lus nesikištų. Tikrai reikalin
l
MiARYTĖ: Vistiek jei jis paragavo tai gausėto cukraus.,Mes jį išgąsdinsime ir-pasa
čionai viską peržiūrėti, gal smrasiu ką skai
gu reforma... paikai laisvama cia deze!
kysime kad ten buvo nuodai žiurkėms.
ELENA: Ką tai reiškiat.Kas čia atsiti : oans. (Apsižiūri). ^Aha, čionai ant-Stitliuko dėi gera jam bausmė.
niškų davatkų makaulei.
ko?
VLADAS: Aš žinau. Reikia tą godų Pet!
ELENA: Dabar aš suprantu. (Įeina An
želė.: (Ima nuo i stalo dėželę ir žiuri į Vidų)'.
tanas).
VLaADAS: Tai reiškia kad reikia ištirti Kas čia? Išrodo kaip medus, reikia paragauti*. rūką nubausti.
Ponios jau užprotestavo. Jų ir surasti tą kuriam nieko netrūksta.
ANTANAS:"Jau padėjau.
(Ant piTŠto užsideda ir-palaižo). Tfu, tfu*
ELENA: Bet pasakyk kai^?
nuomone: mylima menas, ar
ANTANAS: MARYTĖ: (Smalsiai). Kaip?
VtiADAS: Gentį t ik tai, nepasakykite PetANTANAS: Tai tikrai btts Petrukas.
(Spiauna). br, r, r, r, koks neskanus! -Dažaif
tistai gerbiami. Panelės tobu
rukuikad nuo to gali numirti, -bet kad ilgai,
Kaip?
MARYTĖ: Tikrai, tas prisiėdėlis.
• tfu, tfu, reikia išpiaut* burną....
ilgai sirgs,ir daug kentės.
VIiADAS: Ar turite gražią dėželę!?
ELENA: Prisiėdė!
(Spiauna ir šluosto'burną ir rėkia. Paskui
lesnę nuomonę pasirenka: ir
MARYTĖ: Mes jį gerai įbauginsime.
''MARYTĖ: Aš'turiu vieną nuo saldumy?
PETRUKAS: (Tyliai)/Negerai. Bėgsiu. šluostydamas, Išsitepa visą veidą). Tai. gAl *a$
meną ir artistas myli. Del^skor
!AOTAtfAS: Bet išaiškink man Vladai, ką
VLADAS: Aš tikiu kad tai Petrukas. Bu*- tik Vladas tyčiomis to ^nepadarė? Br, r, ^r, r, N. • t
nies negalima ginčų varinėti.
tai viską reiškia.
tų gera jį surasti ir jo paklausti.
(pastato dėželę ant stalo ir išbėga),
.^OiADAS : ^ e t aT*Ia*ai didelė ?
GI p. J. Bobravičius, beabėjo,
^VLADAS: Gerai. Eikim visi į kitą kamANfTANAS: Suieškokime ir atveskime.
^^^dAtRYTĖ: « e .
SCJEliA. 5.
(
nepyks nei ant vienų nei ant
VUADAS: Tu, Eiilia, ^meik į -virtuvę įf barį. Iš ten žiūrėsime ir viską pamatysime.
(Antanas, Marytė ir Elena išeina).
kitų. Jo koncerte visoms ir
tf«ina^yia^ą-|^kui^Marytė. iV^adas nešJ' atnėik* truputį į k r a u s . O tu, Antanai, atnešk
EI^iNA: Ar*Žinai ką mes radome Petru
SCENA 4.
1
visiems vietos užteks. Nesivėdamas magnesą rankoje).
ko stale?
kreidos.
v
(Vladas pats, paskui Petrukas).
ViiADASr&Hr magnesas. Kur tie d*šai?
Juokime su bilietais.
^
VLADAS: O tas Petrukas, tas Petrukas,
ANTANAS: Eikim. (Beina visi išskiriant
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Antradienis Rugsėjo 18, IflSB
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vykti čion dabai* Jau nemato
ma jokio pavojaus. 'Kadangi
atostogos jau baigiasi, mokyk
la j prasidės -Spalio (Oet.) 1 cL,
todėl norintieji mokytis gali
rpasiteirauti pas vietinius lie
tuvius. Kreiptis gali į taip va
dinamą lietuviška hendraftutį
—L. <Praspalftrs, 455 Locust
st,; arba 'Lietuvių knygynas,
751 Cyras St., Valparaiso, ;Ind.
Čion kreipdamięs,.gausite tei
singų informacijų,
Valparaisietis.
-.
j

fcfiški
• ' iVit
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CICERO, ILL
Basaras sekasi.

Praeitą, sekiijadienį prasid^
jo Šv. Antano parap. bazaras,
kurs pradėta triukšmingu pa«
rodarimu.
\
Svetainėje ir ant kiemo yra
ištaisyta įvairiausios išlaimėjinio budos. Vienur gali su žle
ga sueiti, kitur su lazda dur
ti, tai vėl ratą suktL ir už.
šninro traukti. Visi laimi, ku
rie l i k mėgina ir turi "liokę^j
Svetainėje ypatingai puola
domėn įvairių draugijų bei
organizacijų kuopų budos, gra
ii ai ištaisytos su begalo gra-4
Homis dovanomis laimėtojams.
Priešaky yra parapijos būda.
Čion matyt daug ir brangia
f daiktų. Bet kas įdomiausia, tai
nepaprasto didumo grybas —
vaisių.
baravykų krūmas. Kas tą
Senmergė.
gryfoa laimės, užteks jo net iki
kitų metų. Ne vienam ir seilė
M^TROIT, MICH.
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TetL Boulevard 0537

Dr. Marya
Dowiat-Sass
1797 W. 47-th S4.
Valandos nuo g Iki 12 dieną, nuo I
iki I ral. v ak. Nedėl tomis nuo 8
lkl 3 Tai. po pietų.
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Dr. A. K. Rutkauskas
GYl»VTOJA8 IR

CHIRURGAS

4442 So. VVestern A ve.
Telef. Lafayette
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Dr.MauriceKahn;

I Gydytojas ir Chirurgas
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
Tel Yards 0994
; Valandos :
;Nuo 10 iki 12 piet.
j Nuo 2 iki 3 JK) piet
!Nuo 7 iki 9 vakare.
J Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
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02M
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Dr.A.A.R0TH
BVSaS
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ommm MM a Baiatea st.

VVORCESTER. MASS.

Iviigs. 9 d. vietinė Pil. Biaiv.
kuopa su Marijos Vaik. ir
Mergaičių dr-ja surengė milži*
nižką gegužinę Maironio parr****** M v o ofisą po
t t t t BO. ASKLAHD AVEVUB
ke. Diena pasitaikė labai grar
ži, tad ir publikos atsilankė
SPBCUALISTAS
skaitlingai. Abiem draugijoid
0 * 0 * * Moterų tr Vyrų Ugų
Tai.: ryto a o o l t — l t : ano
liko graians pelno.
po plotų: ano T—8: l t
Nodtliomlo: l t lkl 1.
Rūgs. 21 d. TVorcestery buC
Piln. Blaiv. Naujos Ang. suf
m važiavimas. Tuo tikslu vietiTelefooM Seeley 743t
nė blaiv. kuopa ruošiasi pri
imti svečius tinkamai.
Gydo specialiai visokia* Tyrų ir
Reporteris.
-motorų lytiškas ligas.

DR. CHARLES SEGAL

Dr. I. M.

1401 Madlson Street
i Kamp. Wostern Are. — Dklooffo
Valandos: S—4 po plotų 7—» rak.
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Kolorado ir Hawtii
Salas

**s

•

RltMiKl
nUgdCJU
i»f»»

Į U t l

9 l l (i
Z U Ui

M M 8o. Ashlsod ATetrae
GbkAgo. Dl.
• a i . : • ryto lkl 12 piet: 1 pd
piet iki .t po piet: C:tt rak. iki
9:M rak.
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LIETL'VYS GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS.
.
UI Chlcafos greičiausiai ir ar
čiausiai pasiekiamas
sekančioms
kolonijoms: Indiana Harbor. East
Chlcago, HamMoUd, Osjry, Harvey,
Steger. ir Jollet. Todėl visokiais
reikalais kreipkitės:
1444 WENTWOHTH AVE. GHI-,
CAGO
H E i a a r i S , • IAL. Tel. 4 t 4
K e t v m >
T a k a r a t e : 1 0 453 s. s u u e
Į
St. *lo~*mml. Tel. S4».
" • . ' • • • • n••••»••
•

Lielaviai Daktarai
Amerikos UetuTUj Dakunj

Dr. A. J. Bertašlus
(Bertaah)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3464 «o. iialated Str.
Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak,
ReeideacMa <
8159 So. Union Are.
Tel. Boul. B91S
Tel. Yda. 16M

20 HELMARŲ kainuoja tru
putį daugiau negu 20 papras
tų cigaretų, vienok su kiek
vienu HELMARŲ Jus gaunat
keliolika, sykių daugiaus malo
inumo.

, ,,

SKRYNUTE IR
VARDĄ

,

J

T Dr-CZ. Vezelte^
TbL Jttvd.

HELMAR yra, supakuoti Me- tose skrynutėse, kas apsaugoja
juos nuo susilaužymo ir susimankštymo. Baprasti Cigaretai yra supakuoti į pundelius.

4712

W41

L j n t J ¥ l S DENTISTAS
ttO.
ASHLAND
AVKZTUK

arti 47-tos Gattės
Valančio*: «uo 8 ryto lkl 9 rak.
8eredomls nuo 4 Iki 9 Tąkart.

>B7, Vak. Oanal 1 1 U

K*

DU P. Z. ZALATORIS |

•

i
Išdirbėjai au^ščlausTos rųsies Turkiškų ir l&yptiškų Cigarotu pa
saulyje

5

Uetnvti Gydytoju Ir
OhirSrfM
i

MII

Valandas: * U m 1 1 . ryts: 1 lkl 4
B« pistu: I U I Takara
' • • • • • • • K
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morfu Street
ILXMOH
f
felefsmu Varai* MM
Valandos — I lkl 11 W ryto
po-Di%rq I lkl • rkk H « i M t o a k
rrflaai oadarytas.
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DR. A. L. YUšKft

'

t900 8o. Halsted Str.
Tel. OanaJ 9118
tmao nari.: ' t t ryto iki i J po pdtaa j
i lkl 7 ral rakaco.
vai.: I iki 4 po piaso |
.419* Arc*er Are.
Tat Lafayetts 99* t
I * * " >.mmm'
Tek 43o«lev*rd M f*

/„/•/'/'''/''Y

DE. sV. J. KA&ALIOT
Littnvis OydytojM .
3303 South Morgan gtrtrt l
Cklspco. H L

užmokėjo

n

kutsk ir Iakutsk kurie turi la
kioti per 220 dienas — 10
masinu lakioja tarpe šių mies
tų gi stacijos sustojimui yra
Irkutsk, Ustkut, Kirensk, Bodaibo, Olekminsk ir Takutsk.
Ar žinai kad paprasti cigaretai turi savije paprasta tabaką
gi Heimar Cigaretai turi 100%
grynai ^Turkiško Tabako f
i (Apgr.)
•
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Blvd. 1401.

Dr. V. A. ŠIMKUS

/\s
ADVOKATAS

'isf
I

t 'S1* '

Dr, M, Strikol'is
Lietavis
GYnYTOJAS Ir CHIRURGAS
4401 So. Ashland Artame.
Tel. t3ouleraad 7 k »
Tai.: 2 iki 4 i r 4 iki g
-Ned. 10 iki 12
\
Haatal: 6441 So. Albany ArenaM
Tel. Prospect 19S9
Vai.; pagal sutartį.

S. W. B A N E 9
ADVOKATAS
79 W. Monroąvfit*©*^,
Room 904 — Telef. Randolph Ž9O0
Vai: Nuo 9 ryto lklrį> po platu
Vakarais: 8203 So. HalstS^ .Str.
Telef. Yards 9 S l l
Chlcaro.

• ••

9»

*

4816 .So. Halsted Street
Valandos; Nuo 9 Iki S diena, Nuo
7—9 vak,
Nedėllomls t lkl 12 diena.

Ofisas VidurmiestTje
CHICAGO TEMPLE BL1LD1NG
77 Wcst Washin£ton Sl^
U.Kmi 1726 Tel. Oearborn
Namų Tel. Ilyde Park

ISTASULANIl

!

U12 W. 35-th St. Chica«o.
Turttt viiš $7,000.000.00 I

Visuomenė šiandien persitik
rino koks skirtumas yra tarp
Turkiško Tabako t ir :papnasto
tabako — ir todėl pasirenka
Turkišką.

Po $10.00: žemaitis J., štaupas K ,
aėr vietos''. Ant mokyJitoii $1.00
A. Kajota;
aikštės, ! College A v « n u ej Po $1.00: Apseiga, žtaupas, ValinCius, Virvis, žemaitis. Barkis, Marklaniečiai sakė prakalbas ir tinklenė, Davainis, Siebaatinien*':, K.
J. Majorytė, J. Toporuuskas,
kiekvienas žymėjo jog "V*tl«j J.Uartkus,
Santuokas, A. Pocienė, V. Vasi
paraiso universitetą nupirko liauskienė, T. Martus, J. Olesis, B.
JatoSlenė, J. Birkė, M. Puzinas, M.
Ku Kkux Kian organiaa€ija,,į Siebastinienė, J. Serafinas, O. Du?uA. Mllafiinaltė, M. Ta*no.«ausir kad jie jį jau iš savo mnkij lienė,
kiemė. Smulkių Ir neįvardintų 5 3 SI. ^
•, t "
" • ' ...
* '"
n i•
Iją.nėbepaleisią. Ktenrėčiai skyrė Viso labo.$Tf.«l.
LIETUVIAI ADVOKATAI
Afilu.
kam rtU ui viena, milioną do* u n . / . Norbatss,
V. J. JDT. Jgaliotinls
Del. DearbTroT 4057
Itrių.
„
Ryto meta vietos laik
AR NORI APVAŽIUOTI VI
žymėjo kad jau įmokėję virs
PASAULĮ PER 5 VA
80 tūkstančių' dolerių ir pasi
LANDAS?!!
ADVOULATAS
*
•
rašę dokumentus.
VldurmiestiJ Oflsas
'.jJeigu taip, tai tuojaus nu JRoom 1726 Chicago Teuaple Bldg.
7 W . W a s h i n g t o n St.Į
sipirk knygą KeUenė aplink
OFISAS CICERC
jPabar jau apie kdetą sykh] I»Midi-9tr-40--<MiBnų. Ją para
1314 So. Cicero Avenuc,
buvo įvairiuose anglų ladJb'aš- šė Julės Verne. Į lietuvių kal įPanedėlio, Seredo ir Pėtnyčios vak.j
Tel. Cicero 6048
čiuoee kad klanieeiai moky bą vertė J. Balčikonis. Ši^knyklos nenupirko, jie to negali ga begalo.įdomi; kad ją pra
padaryti, deL kokių tai prie dedi skaityti, tai jau nendri
žasčių. Sakoma, įbuk "karte :adėti kol perskaitau Ją skai ^
A D V O U U *
ris" prie pirkimo .neprileidi tydamas pervažiuoji visą pa
m ««a»»»s»
Ofisas
Dldaries*iji
ži&s. Gal but tame yra ir tie saulį ir matai jį kaip ant del
29 South U Saile Street
sa. 0 gal klanieeiai, pabūgę no. Knyga 228 puslapių. Kai* am baris 6S0
boikoto, atsimetė»k dabar bus Ha $1.25.
% Telefonas Central SStO
mėginjama antru keliu vesti
Draugas Pub. Co.
Vakarais 3223 8. Halsted St.
mokyk La pirmyn. Nors nežhaia
2334 So. Oakley Ave.
Telefonas: Y arda 46MI
kaip, bet vis tik geriau negu r-f
'J3
'
'
M •
pirnia. feną džiaugsmas kad
AR ŽINAI KAD
J.P,WAITCHES
gal bi$s*taip .kaip ir buvo, nes Jakutsk apskrity kurie randa
si šiaur-vakarinėj daly SiberiLawyer
patsai miestas ir pavietas gal jos
yra skaitoma kaipo visai
LEETITVT8 A D V O K A T A S
Dien.: R. &14-M6-127 N . B e a r mėgins gelbėti. Butų labai,ge prapuolusi dėlei blogos komu
born Str.
T e l . R a n d o l p h RŠH4
nikacijos. Dėlei tos priežasties
rai.
V a k a r a i s : 1 0 7 3 6 S. W a b a s h A
vietų valdžia įvedė
Boseland
T e l . P u l l m a n OS77
si. C e n t m l ė S oeroplanu
Lietuviams kaip ar kiUemsIj^oji^a
tarpe Ir.4

CEflTRIL MAHUFAGTOflUMl
DtSTRIOT BANK

HELMAR TURKISH Cigiaretai ym padaryti idant milionai rastų smagume rūkyme
Turkiško .Tabako Cigaretuose.

Dctsa&t. Midi., 6v. AAlasio Parap.
Kun. I. Boreišls $3.00;
Po,$2.00: J. Dayton, J. Nakas, Z.
Kukutis;
Po $1.00: R. Pyragis, C. Samsouaa, B. Kelpša, A- SklparU. A. Bylaitis, K. Miksimas, V. Miliauskas,
O. Slavinskienė. T. Kuflulik, J. Ptoškevičia, T. l^uksytė, J. Bartkus, J.
Norelkls. I. AugStuolis, J. 8akalauskis. J. Balnius, M. AndreliunattiK A.
Šileikienė, J. Slavinskas, K. Lepšys,
Vyčių užmokėjo už svetainę. Smul^
rastiesė, K. Žaliatfria, 102 kuopa j
Vyėių užmokjrjo uj svelslsę. Smul
•kių aukų.$5.25. Viso labo $38.25.
Deirolt, Mkah. Šv. Petro,Parap.
t Po-$6.00: Kun. Jonaitis J., P. Jnr
gelaltis;
j Po $2<00; O. Purinienė, O: Tumas,
j ! Btrsnskls.
Po $1.00: J. Buknys, M. Kama
rauskas, K. Ramanauskienė, F. Ged
minas, C. .VJilttakAenė, Ji. Puodžiukaitlenė, J. Leiner'tas, A. KuVpaviCius, O. PtHpaltlajo, J,. Miėiulis, B.:
Bangonls, A. Mikionis, J. Vosylius,
J. Laucius, K.v I-,nkSys, J. Samuolis,
J. (iudattis, A. Petrauskiutė,
D.
Kantarauskas, M. Ciochanaviėius, A.
K u 11 >onas. J. Rimgaila, S. Atkočiū
nas, 6. Adomattie'nė, I.. Liutvlnlenc,
Smulkesnių aukų $9.20. Vls6 * labo
$50,20.
."I .
Uayton, OhJo.
Kun. Slavynas $4.84;
3. Kazlauskas $3.00;
Pr. Butkus $2.00':
, P o - $ 1 . 0 0 : A. YsĄtkus. p. Bartkus.
A. Macijauskas, M. Baproni, Iv. Kelečius, A. Lekevlčlus, K. Zupkus. J.
Vanas;evi61«oė, O. Galdikienė, E. Atekslunytė, A. Gudelis, S. Razauskai,
J. Kavaliauskas, J. «tnkevidius, p .
Petkevičius, J. Zubricksa, J. K*xlauskas, K. Galdikas, P. Bumelka,
J. ArrtbTosaiUs, A. Ardaijauskas, V.
Birbalas, S. Klemanskis, J. Marti
naitis, P. dliuiinas, K. Gurelienė, Z.
«udolls, P. Ambrozaitip, A. Arsolaltls, 8. Raikevičius, M. Ūsas, K T a .
mofiauskas. Kuulkesnių aukų $10.66.

matoma du keliu.

=

VisutjmeJijeB
Išrinkti

•

BUTO
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NusiunciaBse
Te^gramu per 2 dienas.
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiesiogynius siisisie*
kynms su Lietuvos Bankais.
Pasinaudokite prega siunsdami pinigus Lietuvon
r|Ber

•

Vasarą, kuomet taip sakant,
•prisiėjo visiškai riestai, patsai
universiteto prezidentas sakė
yra du keliu kuriais jie mė
Rugsėjo 9 d., Sv. Petro pa
ginsią eiti .pirmyn, ir kad moi
rapijos salėje buvo prakalbos
kykkų.iki jis gyvensiąs, nebus
ir pasilinksminimas. Kaibėjd
uždaryta. Kfckie tie du keliu1
moksleivis Juozas Medinis ir
- u i kun. n
rr
T Meu r t 'buvo,' jis
skeibgerb.
D. iMikšys.
J„
* .sakė
. negalįs
•. .
dinis kalbėjo apie Lietuvos ir' U, bet baigiantes vasariniam
kitų istorijų reikalingumą ži mokslo bertainitti vienas iš įų.
noti ir reikalingumą apsvie- kelių paaiškėjo — mokykla
tos kad užlaikius tautos gyr pervedama į Ku Kdux kianti
vybę. Gerb. kun. D. Mikšys organizacijos r,
•
kalbėjo apie pora valandų pla
Klanieeių paroda.
ciai apie Lietuvos dabartinę
Buvo tai: ketvirtadienio va
politiką, ekonominiją, ir kul«<
karas. Lietuviai moksleiviai
turą. Gerb. kalbėtojas labai
tą vakarą'biivo surengę" aUši
turiningai rr aiškiai nušvietė
sveikinimui **bot dog party n
Lietuvos lių laikų atovį, žy
pas Sager'io ežerą. Apie de
mėdamas, • kad lietuviai yra vintą valandą grįžtant namų
pa.-irįžę dėti visas pastangas link, pasigirdo muzika, pas
kad Vilnius — Lietuvos sos tebėta ir nuo gaisro raudo
tinė — butų sugrąžinta Lietu nuojanti padangė. Priėjus prie
vai.
mokyklos mūrų pasirodė diBuvo pardavinėjama moks d l i a n s i a s b ū r y s- k- a u k u o Č i ų —
leivių šelpimo ženklelei, bet klanų, o toj vietoj iš kurįos
ne teko patėmėti kiek buvo matėsi šviesa, liepsiojo sukal
parduota.
tas iš medžio kryžius. ŠiurPo prakalbų jaunimas, link puliai perėjo visiems per ku- V i s o l a b o $ 5 8 . 0 0 .
.
UŽ svetainę ir orkestrą
smai pažaidęs, vienoliktą vai. Hą. Mažne visi kartojo: * 'Tai rengėjai.
išsiskirstė.
A k r o n , Oliko.
jau biaurybės klanai nupkko
$15.00
ValinUs
Sim..
Ten buvęs.
mokyklas jau dabar mums čion A. Olešienė $5.00.

T»L:
i t — 1 1 ryte: ! - * •
M
rttt. T—trak. Ned. l t — - l t d.
Rea. 11M Independenoe Blrd
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PINIGUS LIETUVON

nuvarvėjo j jį bežiūrint. . į • ;TOCPAS*1S>, T * * .
Iš draugijų pastebėjau sįv.
tano, Akademijos Rėmėjų,! Patarsią. Metais teko pergy
N. 'P. mergaičių, Moterų *fSa- prsnti ytin nesmagių valandų
juagos kp., Vyčių, Šv. ari<t<Jalėi :įvairia .gandų ir kalbų;
gailaus eboro ir daugelį kitą. apie Valparaiso universitetą.
na, ir prie pat durių, brač Pavasarį daug kalbėta kad
:
itovi senbernių ir senmergių šiai ja^u prasieis ši įstaiga už
•idaryti dėl stokos finansų. M)
kliubo būda. Tik įsivaizdinKUN. PETRO KAščlUKO
liaus pasirodė kad ištikrųju
kit, senberniai su senmergėms
ANTRAŠAS.r ..
yra bloga. Mokyklos adminis
po viena būda! Jau čia'kas to
——
tracija griebėsi priemonių
Nuo sio laiko pastovus ma
kio nepaprasto. Lauksime... "
kaip nors iš tos keblios padė-j
no antrašas bus:
Bazaro pradžia puiki* Žmo-;
ties.iMti. Tartasi įvairiais keį
nių tiesiog kimšte prisikimRev. P. Kašdiukas
liais
aura&U
reikalaujama
su
l£, net ir praeiti sunku. Vi
129 So. Jardin Str.
ma
pinigų
tolimesniam
moky-|
siems, mat, laimikis kvepia, o
Shenandoah. Pa.
svarbiausia, visi cieerieciai klos pateikimui. Nes uždaryti : Su pagraba žv. "Kaz. Dr-jos
supranta kad tai jų parapijos penkiasdešimtis metų .gyva generalis Įgali6tinds Ameribazaras ir už tad jį remia. Jie vusia įstaiga^ švietusią bei koje.
žino ir mato kad jų trkisas auklėjusią šimtus tūkstančių
Kun. P. Raščiukas.
• • •
I
eina kilniam tikslui — Dievo įvairių tautų jaunuomenės bu-j
pribuvimo namams. Bereikia tų perskaudu. 'Ne tam tikslui A I ' K• O•S • V A I K. E L I O JfcZAtJS D K - J A I
tik palinkėti gražių darbo juk ji buvo įsteigta.
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LIETUVIAI GRABORIAI

•'•

• • • •
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Telefonas Boulevard

A. Masalskis
Graborina

' V, W, GUTKAUSKAS

m

"—"~*^—

•—

4ĮS9

W
^^^P-

PPS*^

f*atarnaujq laidotuvėse
ręs
tu Tėse,
krikity-1
a ė e Ir : kituose {
reikalaoee. Kai- **
*so¥^rTŠ9

!•

^*"9"0/^^*M9^*^^*s'SW%^*ass

I I < I lI I

" I

uoasuAie. Cttcago. j
3307 AubiL-uA^e
> » •>• •

NO \

j

SEL-REDUCING
c o

R

Kento Ko. 333 yra tikras
bttr*ena*. Jis yra iravM «u
vidutinio ilgio sijonu. Pada
l y t a s i i rūta vos ar baltos
eontil; didžio m o ' 2 4 iki 94
— Kaina tik $330.
Jdgru krautuvininkas netu
ri tai prlsiusk vardą, adresą.
dydi Ir SS. Mos prisiusima
N e m o Hygienic'Fashion Ininttute r,
120E.

16th S c . N e w Yotk ( D « * ^ S J

8. D. LACHAW102

LIET TOS ORATORIUI
1414 W. l t - s d FL
CkJoaco, Dl
!;* FtMcuAoia laldoUvėsa knopigtaisla Reikale maldiio atalsaa
ktl, o mano darfca busite ataaBėdUttL
Tel. OasjsJ 1171—9199
Mm^umėę
• • •

m •>• • • > • » . . • •
•

m^ m » • • • m '

9k

Remsite tuos biznierius, ku
rte dažniausiai garsinasi dienraštj ^'DMUi^e'>»»

K AU

1

T

•:

a • • • —mm » •

KOVA SU "BOOTLEGB^
RIAIS."

EŽERE NUSKENDO 3
VAlfcAI.

Kova su ,,boot]€įgeriais,,
Cfcieagoje
ema».
Nežinia,
kaip ji ilgai tęsis.
Pirmiausią ^ imami nagan
bravarai. Norima tuos visus,
kurie gamina tikrą alų, už
daryti. >
Nes bravarai, tai
visas
*ibootiegeriavimo,, šaltinis.
Policijos korupcijos klausi
mu kol-kas nieko neveikiama.

Hyde Parko trys bernai
čiai valtimi išsiirė
ežeran
pereitą sekmadienį.
Ežere
valtis apsivogė ir vaikai nu
skendo; * Jų lavonai ieškomi.

.

* *

»«.

Šeštadienį Chicagoje tarp
dviejų gatvekarių sutrintas
automobilius. Jauna moteriš
kė ant vietos žuvo.

••- »

•>

M

BRldHTON, PARK.
*

B
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monę sudarys sau ir ameri
kiečiai apie mus. Kitaip l lr v
būti negaili. Amerikonų laik-:
rasčiąi kalba apie didiki lietu*
vį tenorą — fcįt galop gali už
klausti kurgi JietuyiŽka pub
lika?..
Girdėjau, kad bilietai kon
certui bus pardavinėjami viso
se kolonijose iš kalno. Iš kal
no visi jų ir įsigykime, nes
spalių 5 d. gal bus paskutinė
proga mums išgirsti savo didijį dauftjninK|.
•-

O *

me ji dėkojo M "& S. už su
teiktą dovaną vykstant jai
Lietuvon. Rėmėjų pr-įa ytin
įvertino gerb. sesers Margarietos Marijos pasidarbavimą įs
teigiant ir vedant šv. Kazi
miero Akademiją, labai jos
pasigeė ir toji įstaiga ir mū
sų draugija — laukiame jos
greit grįžtant Amerikon, j -t^j
Raportas — vajus.
Iš Fęder. Kongreso išdavė
raportą A. R.'D. delegatė, p.
A. Nausėdienė, kuriame paaiš
kino, kad prašant gerb. Sese
rims Kazimierietėms L. R. K.
Federacija rems kasmetinį va
jų naudai šv. Kazimiero Vie
nuolyno.
Tartasi apie vykinimą šio
metinio vajaus kovos m. kop-

PRANEŠIMAI.
TOWN OP U K R

-

L.

NAMAS

vyčiy

«

-

A. Michnievicz-Vidikiene

ANT PARDAVIMO 6 kam.
baaementu, ehexix. mm^^

KUŠERKA

13 kp. suaiHnkimas įvyki Rugsėjo . r T T * **"**»» » « "««v***v**v^, c
Sąuare
19 d. 8 vai. vakar*. i>avis S
q u a r e ' l e » l f gUZaS IT V a n a ,
lotas
parko salėje. Visi susirinkit laiku
126x26 2141 W. 2£nd Place.
Korespondentai.
Kat. Ped. 23 skyriaus svarbus su
sirinkimas |vyks šj vakarą antradie
ny, rugsėjo 18 d. Sv. Mykolo parap.
sv*t, 7:30 vai. vak, »
šiame sus-me bus iSduotas rapor
tas iš Ped. Kongrese. Kviečiame .Visų:
draugijų, atstovus.
Vaidyba.

Dr. J. F. Vaši
alng.
Sąžiniškas pa^tarnavitias
prlt
'gimdymo.Visokį pa
patarimai dykai. \
Valandos: nuo 7 ryto, lai IX DBO
f lkl 9 vai. vakarą.

II, I M

— — >

NORTH SIDE. — Sv. Kazimiero ^ D r . Mele n M . Wienow
Akad. Rėmėjų d(r-jos 3.,-Čio sky|iaus
DENTISTfc
mėnesinis susirinkimas
įvyksta sJ
J2%*1 South Ck«ro Avenue
(Arti Douglaa Elevator)
vakarą, rugBėjo 18 d., 7:80 val.,^vak.
/
Ant
antru lubų, room 5.
pobažnytinėj
syet. Kv>Ce«larila visi j
.Tel. Cicero 5526
garbės, amžini ir paprastieji nariai- 1 Valandos: nuo 9 iki TT ryte; nuo !
ės atsilankyti, nes bus tartasi apie { liki 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak..
vakarą. *ufrl rengia visos draugijos ir*
prie kurio , męą almame. dąlyyumą.
dąlyyumą

A: D., rast

Res. Tel. Republio 7812
6117 South Talman Ave.
Vai: nuo M iŠ ryto iki 12 •

\

101 S. Halsted St
Kampas 31 gatv*
hone Yards 1119
Viename ofise »u

Maža mokestis iškalno o liku
sius kaip randa. Atsišaukite
ant pirmu lubų po 6 vai. vakare.
1962 W. 21 Place
=

4^

W'

m

- - « • •

»_•-•

•

•

n

•" T I r-

— — — — -r — — — * f

NbRĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

AR ŽINAI KAD
Yra reportuoiama iš Vladivos- Dr. FELIX A. MANELIS
tdk'o kad lokalė Sovietų val
NAPRAPATH
džia nori atidaryti Sadon Ka 3M7 So. Halsted St.
Chicago.
syklas, kurios yra užgriuvę. , Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. Ir nuo
i 1-r-9 vak.
Tel. Boul: 2777
I^i šiol iškasta apie ,1,000 | 0 w » » • • • • • • • » » » » » » » » ^ » » » i % t
lyčios naudai. Visose k o l o n i -pėdų.
Į p ^ giŠiose
.kasykla
vra apie
5,000 TRezidenclJos Tel. Bninswiok 4887
kasyklose
randasi
jose įvyks didelės iškilmės ko daug švino. Jie jau ant tiek |Dr. C. YUCIUS P. C. Ph. 0
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
vos m. kad surinkus kodau- esą susitvarkė kad jau founBe gyduolių, be operacijos
PADAROM PIRKIMO IR PAR
9-1; 6-8 P. M. Bventad. 9-12
giausiai pinigų Vienuolyno ko drė "Kavanit" gau praViėti Vai. 1579
DAVIMO RASTUS.
Milwaukee Avenue
darbą. Ar žinai kad iš ^isoPasekmingai siunčiam pinigus ir
Kamp. Robey t> Iforth Ave.
plyčiai.
kįos rųšies tabako iš kurio pa
• Parduodam Laivakortes.
Ofiso Telef. Bmnswick 5385
dirbama
cigaretai
Turkiškas
įGerb. motina Maria, Virši
tabakas geriausias-gi Helmar
ninkė Kazimierieeių paaiškino Cigaretai yra padirbti iš TurtNiiimiiimiiiiimiiiiciiiiiiiiiHinifiiimiiiiiii
rėmėjoms; kad patariant Jo ki^ko Tabako!
(Apgr.) B K l t 9 l l f 9 H I H t 9 f 9 f t « l « H « « «
Eks. Antvyskupiui Mundelei*
nui, koplyčios pamatus, jei
bus galima pradės kasti atei
•• •
nantį mėnesį. Rėmėjos su džia ^REIKALINGI VYRAI 'Veavers"
ant rankinių staklių. Ffrityrimas ne
ugsmu priėmė tą žinią ir dar reikalingos. Nuo Ituklo duodama 1
"tr'
didesnio upo įgavo dirbti nau dh-bti. Darbas pastovus.
OliSON R U O C O .
dai mūsų taip brangios įstai 1500 — 1512 Wcst Monroc Street
"KAUNAS'^'Jame galima pamatyti vis$ Kauną f2
j |
gos.
^REIKALAUJAMA vargoulnk<j ku-

Ketvirtadienio vakare rug
sėjo 13 d. įvyko McKinley
Ligi sekmadienio Chicagoje
Park svetainėj L. V. 36 kp.
TOKIŲ YRA POLICMONŲ. japonų šelpimui surinkta 600
susirinkimas. Nors narių netūkstančių dolerių.
perdaug buvo, bet sus-mas
Chicagos policmonas Ray
pavyko gerai. Su-mą atidarė
DIDYSIS DAINININ
Doud be policmonavimo mė
p-iė Kelpšaitėj kuopos vice
KAS.
gino dar kitokiu būdu pelny
pirmininkė ir pranešė kad
ti pinigų.
pirm. S; Pieža ir jo draugas
tTarpe mūsų girdime tankiai
Su kitais trimis sėbrais jis
F. Juškevičius išvažiavo į se
žmones
rugojant,
kad
Lietu
nusisamdę taxi cab ir pradėjo
minariją pradžioj šios savai
vai
sunku
yra
įsigyti
didelio
apvažiuoti sahunus.
Inėjęa
tės. Vytis Banys pranešė kad
prestėžo
pasaulyje,
nes
netu
saliunan jis sakėsi esąs fedeS. Pieža įdavė jam atsisveiki
rime
žmonių
savo
tautoje,
ku
ralių mokesčių rinkimo agen
nimą kuopai žodžiu. Atsisvei
rie butų ant tiek dTHųs, kad
tas ir kolektavo papirkimus.
kinimas priimta gausiais aplo
pasaulio
akis
atkreipus
savip,
Iš vienos vietos
painfor
dismentais. Visi šios kp. na
ir
tuom
pat
kartu
Lietuvos
muota policija Doud'ą ir vie
riai linki kogeriaušių pasek
pusėn.
ną/ sėbrą sugavo.
Kitu du
mių moksle.
Sakoma,
kad
velionis
Enripasprūdo.
•Seimo pilnas raportas ati
Kaip tai greitai viskas kei co Caruso daugiau išpopuleri- dėtas ant sekančio susirinki
• =
ris galėtų gerai vesti ne|ik chara bet
čiasi. Čia policmonas vieną zavo Italiją ir italus negu vi mo, tad visų narių prašoma
kaip
ant
delno.
Jame
yra
Valstybės
Prezidento
raf
g
ir< orkestrą ir bena. Tinkamam geTapo amžinu nariu.
si
jų
krašto
diplomatai.
Ir
dieną turi net du užsiėmimu.
'
#5
es vietos nereUUų.
atsilankyt
ir
išgirdus
raportą
Kl
\
.
V.
VILKUTAITI8
italai brangi no savo daininin
Čia pat p. Ona Reikauskieicai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau- 5=
Kitą dieną — nei vieno.
visiems imtis
6587
Kuperkv
Avenue
^
fa
»*.<larbo ****»» nė, 9 A. R. D. sk. pirmininkė, &i%\ . Cleveland. Ohlo
Doud suspenduotas ir bus ką. Didžiulė Auditorium l u ž t e j
tnvės,
Lietuvos
streetkariai,
mirusiųjų
Lietuvos
kar•a*fc*p»
J5
— lūždavo kuomet jis Chica tuos nutarimus.
o Centro vice-pirm. pridavė
patrauktas teisman.
žygiu
paminklas,
puikiausios
Kauno
bažnyčios
ir
t.t.
1
Su-man atsilankė svečių iš $100 koplyčios fonduį kur} pti
goje dainuodavo.
! į?
.
Brighton
Park.
Kun.
J.
ŠauTaigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. Ji
Rusai turi Teodorą Šalapiną
siuntė 9 sk. A. R* D. tuom pat
GIRTAVIMO PASEKMĖS
PARSIDUODA
Skelai
(svarstiklee)
»
t\
h ne be reikalo juo didžiuo linskas ir trys vyčiai iš West patapdamas amžinu nariu A- del bučelrnes ar grosennės, ir du ge
DRAUGAS PTJBUSHING COMPANY
sintai pečiai. Atsišaukite tuojaua.
Side.' Kuopa nutarė dirb kad. Rėmėjų Dr-jos.
jasi.
Frank Barbąs, lenkas,
T. M.
BTVKpit(Ag
ti kiek kas gali ant savo pa
23^4 So. Oakley Avenue
Chicago. Illinois. ? |
Ką-gi
mes
lietuviai
turime?
P-ni
Barbora
Naugžemienė
3311 South Halsted Street
J
"W„ Chicago ave., aną vakarą
rapijos bazaro.
Chicago, III.
Ši
.
pridavė $240 koplyčios fondui
ėjo namo gerai jau išlupęs Kokiais dainininkais gali Lie
Tel. Yards 6062
1
McKinley Parko viršininkas nuo Bridgeportd kolonijos, ku
"moonshinės;"
Pasisuko tu va didžiuotis ir išeivija pa
v ^ *•.. au
pranešė
kad
mūsų
kp.
savo
gerbti
f
riuos
bridgeportiečiai
surinko
jam po kojų didelis šuo. Jis
Tel. ILa
A t ayette 42SS
«
•
susirinkimus
tik
galės
laikyt
Oi, turime ir mes brangių,
sutikimo Seserų pramo&oje.
šunį spyrė. Šuo tuomet jam
Tartasi apie busimąją pero
už kojos.
**# didžiai talentingų žmonių. antrą ir ketvirtą ketvirtadienį
•
Iki giol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų kuygos
dą rankų išdirbinio, kurią nu
Kaipo lletavys, lietuviams
Barbąs puolėsi kovoti su Lietuvoje Kipras Petrauskas kiekvieno mėnesio.
dos patarnauju
Susirinkimas, buvo uždary tarta atidėti iki po Velykų. Piš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką
šunimi. Abudu nuo šaligat tautiečių širdis kelia. Ameri
M. T U t K A
StSa Wetrt 18-tk
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidivio nusirito gatvėn. Susibė- koje, Chicagoje turime mes tas su malda, kurią sukalbėjo nia J. Valterienė įgaliota riusamdyti šv. Jurgio parap. sve
#o» ,burys žmonių pažiūrėti to brangų ir retą svetį tenorą kun. J. Šaulinskas.
* mai. 6ie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose,
•
Juozą Bobravičių.
Korespondentas
tainę.
nepaprasto reginio.
f į piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai
m
Kaip didis ir Tetas jo ta
Kovą pertraukė atvykusi
W
Rengs jubilėjų.
l pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti.
\
<>V.
KAZIMIERO
AKADĖ
lentas
aiškiai
parodė
apipolicija. Barbąs paimtas šafKaina tik
60c.
Kada-gi A. R. D. sukanka 5?
MIJOS
RĖMĖJŲ
DR
branginįmas
jo
svetimtaučių.
M
tojon, gi šuo — kitur.
'*DRAUGAS PUB. CO.
metai nuo jos įsisteigimo ko
JOS
DARBUOTĖS.
• Žiūrėtojai matė, kad Bar-1 Europoje aukščiausios kilmės
Chicago, m.
,
' ••
2334 South Oakley Avenue
vos
m.
1924
m.,
tai
A.
R
D.
bas apkabinęs šunį mėgino publiką žavėjo savo balsu mu
Po nirmu vyru Narbutienė
pasitarus
su
gerb.
Seserims
Sekmadienyje,
rugsėjo
9
d.
Po tėvais Aleksiutė.
sų lietuvis, Juozas Bobravinet dantimis gintis.
mirė rugpjūčio 19 d. 1923
čius. O kaip sutikome mes jį, 2 vai. po pietų įvyko šv. Ka Kazimierietėms stengsis su
LieturoJ; Paėji iš Taura
jo viengenčiai! Ar prikimšo- zimiero Vienuolyne šv. Kazi rengti 5 metų sukaktuvių va
7 ASMENYS SUNKIAI
gės Apsk., Eržvilko vals
me Auditoriumą! — Ne, nė miero A. R. D. Chicagos Aps. karienę Vienuolyne. Pilnai tą
SUŽEISTA.
čiaus, Daubelių, kaimo.
.
.
dalyką
aptarti
nutarta
atidė?
Paliko
dideliame
nuliūdi
Orchestra HaJl nepripildėmė susirinkimas. Gaila, kad ne
1
me
Lietuvoj;
sunu
Vin
ti
kitam
susirinkimui.
kaip reikėjo... Bet jei pasku- visi skyriai prisiuntė susirin-<
centa ir dvi dukteris Ona
Septyni asmenys vakar P * , ^ J u O 2 0 B o b r a v i f i a U R k o n . kiman atstoves, turbūt užsi
Busimas susirinkimas įvyks
ir Marijoną. Amerikoj 4
VAIKAMS ELEMENTORIŲ JAU TURIME.
vojingai sužeista ir keletas
.
. ,.,
. ,.
sunūs, Joną, Pranciškų,
miršo, kad buvo nutarta lai 2-rą Sekmadienį spalių mėne
J
°
certo mes negirdėtame, tai tie' - Buvome pritrukę Elementorių ABC. Dabar atspau
Izidorių, Juozapą ir duk
siog parodytume, kad mes jo kyt susirinkimus kas antras sio, svarbu, tad, kad visi sky
lengviaus,
kuomet
ant
kampo
terį Rozaliją.
La Salle st. ir Grand ave.
dėme naujų* Taigi kas norite gauti kreipkitės į "Drauriai
prisiųstų
atstoves.
sekmadienis
kiekvieno
mėne
neverti esame...
Gedulingos pamaldos ui
gatvekaris susidaužė su dide
go" Knygyne
"
[
velionės dūšia bus trečia
Kadangi gerb. KazimierieSpalių 5 d. Orchestra HaU, sio.
dieny rugsėjo 19 d. 1923
liu* troku. Trokas apvirto.
Michigan Avenue netoli Jack- Neatvykus visai valdybai su- čių Viršininkė, Motina Maria
Minėto Elementoriaus Kaina 30c.
šv.
Mykolo bažnyčioj
Sužeista važiavę gatvakeriu.
išvažiuoja
New
Yorkan,
kad
(Northsidėj) 7:30 vaL ry
son Blvd. visi Chicagos lietu sirinkiman, posėdžio raštinin
"DRAUGAS" PUB. CO.
te.
viai susirinkime pasiklausyti kė išrinkta p-lė Elena Gricai- palydėjus ant laivo Seseris
Nuoširdžiai kviečiame
PoKcmoną Dompke Chica mūsų " dainininko iš Dievo
Margarėtą Martą ir M. Kristi
2334 South Oakley Avenue
Chicago, III
tė.
visus giminės ir pažįsta
goje nežinomas negras pašo malonės''. Turime sau laikyti
ną, tai Rėmėjos palinkėjo bran
mus dalyvauti pamaldose.
Padėkos laiškas.
vė ir pabėgo.
giai Motinėlei laimingos kelio
Nuliūdę:
kaipo garbe ir privilegija gir
, Duktė Rozalija ir
Susirinkime skaityta laiškas nės. Tuomi ir užsibaigė A. R.
dėti tą fenomenai}, gražųjį bal
[•••••••••••••UIIIHIIllIllIlig
. Žototas Vinc. Nausėdai
SKAITYKITE IR PLATIN są. Jei mes savųjų talentu Rėmėjų Dr-jai nuo gerb. Sese D: šis susirinkimas. '
Ir Giminės.
Elenos
drauge.
rs
Margarietos
Marijos,
kurianebranginsime, ne kokią nuo:
KITE "DRAUGĄ."
M A 2 A S

809 W. 351h St., Chicago
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Kauno Albumas

r

PARDAVIMUI,

•

PLUMBIN6

ŽAIDIMŲ KNYGA.
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PR. GAIDAUSKIENĖ

ė

•

• f

•

»

•

Ką tik išėjo iš spaudos

LITTLE J U L I U S S N E E Z E R

KATEKIZMAS

BY BAKEfi

00H - 1 JUST ^AVV

VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS
IŠPAŽINTIES IR ŠV. KOMUNIJOS.
Sutaisė kun. »• Iv.
Šis Katekizmas labai lengvas ii* parankus. Jame
yra naujieji ir senieji poteriai.
Kaina tik 20c.

SHOTJ

s•
i

"DRAUGAS," TUB. CO.,
2334 So. Oakley Ava,
Chicago, I1L

.

m

». »• .

B

Perskaičiau Mažą Katekizmą sutaisyta Kun. V. K. • ^
Labai jį pamėgau. (Meldžiu tuoį man prisiųst 200 ko•
piju).Aš ji plačiau sklękiu nesįi* yra |fbai raprajta- m
moję kalbine ir labai pilnas. Kun. F. A. Virmauskis. H
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