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VOKIETIJA TURI KLAU
' SYTI TALKININKU,

Lenkai Šaukiami

ii.

Gelbėti Lenkiją
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Kviečiami Kas Gyvas
Imties Ginklų
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Skelbiamas Manifestas ir
Proklemacijos

>

Moterų batali jonai nebus
siunčiami musių laukan. Bus
pastatyti saugoti maisto san
delius ir visokią karės medžia
Bolševikai nesulaikomai
gą. Užims garnizonų vietas.
briaujasi.
Tuomet daug vyrų kareivių
bus paliuosuota nuo tų visų
Varšava, liepos 9. — Lenki
pareigų ir pasiųsta" prieš bol
nacijonalė apsiginimo taryba!
ševikus.
paskelbė į lenkų tautą karštą
Socijalistų centralis komitemanifestą. Pašaukia vi MUS len
tas paskelbė atsiliepimą į vi
kus liuosnoriai eiti kariauti.
sus lenkus socijalistus stoti
Nes Rusi joji bolševikų armijos
visiems ginti savo šalį prieš
pažangiuoja ant Lepkijos.
bolševikų užplūdimą.
Šaukiami karės laukan kas
Bolševikai perėjo Bereziną.
gyvas, kas tik gali pavarto
ti ginklus. Visi netinkamieji Bolševikų kariuomenė po ke
karės laukui žmonės manifes lių
nepavykusių
pastangą
tu raginami 'kuoveikiaus re- pereiti per upę Bereziną pa
gistruoties ir paliuosuoti visus galiau^ atsiekė savo tikslą sa
jaunesnius už save ir sveikus liniais Novosialki, pietrytuose
valdininkus, katrie šiandie y- nuo Borisovo.
m
0
ra vyriausybės tarnyboje."
Per upę persimetė stiprios
Visi tie valdininkai šaukia
bolševikų spėkos. Apie tai ofimi karės laukan.
cijaliai skelbia lenkų štabas.
Manifeste pareiškiama, kaJ
Pietuose nuo Berezinos mie
lenkai kovoja ne «*u rusais, bet
stelio per upe ir gi persimetė
su bolševikais. Po manifestu
mažesni bolševikų būriai.
pasirašo prezidentas Pilsudš"
Patvirtintas tvirtovės ki.
puolimas.
Šalies likimas pavojuje.
LENKIJOS LIKIMAS PA
VOJUJE.
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Lenkai ofieijaliu pranešimu
Paskui manifestą tuojaUb patvirtina tvirtovės. Rovno.'ne
paskelbta praklemacija į len tekime. Bet apie Lucką, kurį
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kų kareivius. Hakonia, jog
lenkams prisiartina sprendžia
masis momentas, kuriam ša
lies ir tautos likimas bus nus
pręstas. Šiandie, lenkai turi
parodyti, ar jie turi gyvuoti,
ar pragaišti.
Proklemaeijoje kareiviai už
tikrinami, kad jei jie bus su
žeisti, vyriausybė visvien nepertrauksianti jiems mokėti
nžmokesčių (algų). Žuvusių
.kareivių šeimynoms bus mokarnos algos^
Visi lenkai gyventojai, kat
rie turi kardų, šautuvų, re
volverių arba kitokių ginklų
ir amunicijos, kviečiami visa
tai sunešti į paskirtas vietas.
Vyriausybė tai pavartos armi
jai.
Eina kariauti moterys.

I

P o paskelbimo manifesto,
kuoveikiaus atsiliepė į rekrutavimo raštines
tūkstančiai
moterų ir merginų. Įstoja armijon studentai, ministerijų
darbininkai ir kiti.

lllllll

Washington, liepos 10. —
Kuomet šalies vyriausybė pa
naikino uždraudimą vesti pre
kybą su Rusija, daugelis krei
pėsi, kad vyriausybė duotų
pagelbos. Bet vyriausybė at
sisako ką nors bendra turėti
su ta prekyba.
-

f\
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bolševikai taippat paėmę, kolkas nutylima
Sulaužytas lenkų sparnas.
Londonas, liepos 9. — Iš
Maskvos oficijaliai pranešta,
kad bolševikai sulaužė dešinį
jį lenkų fronto sparną po vi
sos eilės žiauriu mūšių arti
Staro-Konstantinov.
Lenkai
niekur neturi pasekmės pasipriešinti,, sakoma
bolšetrikų
depešoje.

PAKILS STREIKAS AIRI
JOS KLAUSIME.
• Leamington, Anglija, liepos
9. — Čia turi suvažiavimą anglekasių federacija. Suvažia
vime padaryta rezoliucija, kad
jei Anglijos vyriausybė neat
šauks kariuomenės iš Airijos
ir nepertrauks siuntimą, karės
medžiagos rusų bolševikų prie
šininkams, bus1 pakeltas generalis visų unijų streikas.

UŽDARYTOS AUDIMINĖS.
Lawrence, Mass., liepos 9.
— American Woolen Co. čia
neapribuotam laikui uždarė
savo keturias audiminės. 14,000 darbininkų palietė nedar
bas. „

KITAIP BUSIĄ VISAI
BLOGA.

IŠ NAUJO PAKYLA
"SAUSIEJI,"

NIEKO .NEDARO IŠ KA
LĖJIM0.

alauja Cox'o pasakyti
savo žodį.

Dayton, O., liepos 10.— .Alabauips valstijos Anti-Saloon
sąjuagos viršininkas Hobson
Taip sako Lloyd George,
prisiuntė laišką čia demokratų
Spa, Belgija, liepos 9. — partijos nuominuotam kandfTalkininkų su vokiečiais kon datųi j šalies prezidentus, gu
ferencijoje praėjusias tris die bernatorius Cox. Hobson savo
reikalauja
nas užėmė aptarimas, kokiuo sąjungos vardu
būdu Vokietija kuoveikiaus Cox'o vieša* pasakyti, kaip
turėtų nusiginkluoti ir suma- jis atsineša I prohibiciją, kaip
žinti savo kariuomenės skait jis ^iuri į norą atmainyti
lių, kaip tas reikalaujama tai Volsteado įsjtatymą.
kos sutarties sąlygomis.
Sakoma, kkd už kelių dienų
Anglijos ministeris pirmi-įgubernatorius-nominatas atsaninkas Lloyd George p a g a - k y s Hobsonui, kaip jis žiūrįs
liaus vakar talkininkų vardu į prohibiciją.
paskaitė vokiečiams ultimatu
Blogas tas daiktas, kad An
mą. Pareikalauta, kad jie pa ti-Saloon sąjungos - viršininkai
skirtu laiku nusiginkluotų. Gi jau ima kalbėti visos nacijos
jei to neatliksią,
talkininkų vardu.
kareiviai užimsią naujas Vo
kietijos teritorijas.
ATSISTATYDINO TALKI
NINKU KOMISIJONIERIUS
Pabaigtos diskusijos.
Lloyd George sakė:
"Diskusijos pabaigtos. Tal
kininkai ir Vokietija patyrė,
jog taikos sutarties sąlygos
nepildomos. Vietoje 100,000
šautuvų Vokietija turi jų
3,000,000 ir penkis ar šešis
kartus daugiau kulkasvaidžių,
kaip taikos sutartimi leidžia
ma turėti.

Kalėjimas nėra blogas dai
ktas Johnui Maloney. Kalėji
me jis praleido* pusę savo gy
venimo, ty. apie 36 metus.
Bet jam norėtųsi nors vasa
ros metu pabūti laisvėje.
Aną dieną Maloney malda
vo teisėjo Stewart Desplaines
gat. teisme paliuosuoti jį nuo
$50 pabaudos.
, J i s buvo suareštuotas
už
betvarkį pasielgimą gatvėje.
Jis buvo girtas ir be susival
dymo. Pabauda jį palietė del
J

° < 4 f ? g 0 T%e. °.F °* ,,
Persekiojimas,*'
prabilo
pagaliaus Maloney į teisėją,
kuomet šis atsisakė panaikinti
pabaudą.
" T a i gauna $100 pabau
dos.* ' atsakė tuojaus tesėjas.
"Uždėk kadir $1,000, tegu
aš busiu kalėjime ir visą žie
mą. Jei aš negaliu but liuosas
dailiam ore, tad nereikalaujn
visai išeiti iš kalėjimo/' at
Konstantinopolis, liepos 10. kirto Maloney.
— Atsistatydino iŠ užimamos
vietos pulk. Haskell, ameriko Sako, Batumo uostas turi but
niškas ofieieras. J i s buvo aug- laisvas visiems.
štasis talkininkų komisijonieBolševikai Tiflise turi am
rius Armėtiijoje nuo' liepos, basadą. Toje dirba 40 žmonių.
1919 ra.^
Visi turi automobilius. Išlai
Anglai/sulig žinių, Batumą džiai gyvena, turi daug pini
apleisią liepos 18 d. Jie ten gų, užima geriausius mieste
suplaiŠino vjsas fortifikacijas. namus.

»

"Vokiečiai mėgina teisiuties, kad sąlygos nepildoraos
del nerimios "vidujinės padė
ties. Bet toji padėtis tori pa
sibaigti. Vokietija būtinai tu
ri prisitaikinti prie taikos su
tarties. 1 *
Duodama laiko. ,
Toliaus jis pareiškė, jog tal
kininkai vokiečiams tuo tiks
lu duoda laiko. Per sekančius
tris mėnesius Vokietijos ka
riuomenė turį but sumažinta
ligi 150,000 vyrų. Per kitus
sekančius t r i s ' mėnesius ligi
100,000. Be to, Vokietija tal
kininkams turi pavesti visus
savo atliekamus ginklus ir ki
tus karės pabūklus.
I r jei per sekančius tris mė
nesius bus pastebėta, kad Vo
kietija nepildo sąlygų, talki
ninkai okupuos naujas Vokie
tijos teritorijas.

Meksikos Valdžia Taikosi su
Plėšikų Vadu Villa
w

.
-

AMARO ŽADA PAKELTI

) revoliuciją prieš provizijonale valdžią.
. REVOLIUCIJĄ.
Paskui pareiškė;
Kam valdžia nori taįkinties
" J e i Amerika
reikalauja,
su Villa.
kad mano valdžia padarytų
Torreon, Ooahuila, Meksika, taiką su Pancho Villa, jei no
liepos 10. — Per čia prava- ri gauti pripažinimą, tuomet
žiavo Elias L. Torres. J i s ke tegu ima galas kaip Ameri
liauja j Mesrice City- Sp kitais kos, taip Meksikos valdžias.''
Iš to paaiški, kad Meksiko
Meksikos provizi joną lės val
revoliucijinių
džios atstovais jis, kaipo at je netrūksta
stovybės primimnkas, laukėsi žmonių. Nekuomet čia nebus
pas žmogžudžių vadą Vilią.. nieko gera. taip ligai, kaip il
Su savimi vjis turi Vilios raš gai Meksikoje bus daugiau
tą. Tas raštas užaUresuotas visokių generolų, kaip papras
provizijonaliam Meksikos pre tų ^kareivių.
zidentui de la Huerta.
Torres čia susitiko su ge VILLA SUMAŽINS REIKA
LAVIMUS.
nerolu Amaro, kurs organi
Ką turi padaryti.
zuoja dezerterius iš sukilėlio
Mexico City, liepos 10 —
Sulig talkininkų nurodymų, generolo Guajardo būrio.
6itam pranešė apie kai-ku* Laikraštis Excelsior rašo:
Vokietija štai ką tuojaus turi
Elias L. Tarrės* iš EI Pa
rias Vilios sąlygas.
atlikti:
Paaiškėjo, jog Villa nenori so, kurs Meksikos provizijona1. Išreikalauti nuo visų vo
kiečių gyventojų visus gink pasitraukti privatinian gyve lės valdžios vardu konferavo
nimam J i s apsima būti provi- su Francisco Villa, sukilėlių
lus.
klausime
2. Talkininkai
Vokietijai zijonalės valdžios žinyboje, bet vadu, armisticijos
pagelbon tuo tikslu paskirs da podraug visoj Chihuahua val paskelbė, jog Yilla sumodifilį savo ' kariuomenės. Svar stijoj turėti militarines, poli- kav 0 (palengvino) savo tai
biausias .kariuomenės tikslas tikines ir finansines spėkas. * kos, sąlygas ir-šitos gana pri
Villa reikalauja, kad geii. einamos.
bus prižiūrėti vokiečių nusiAmaro pasišalintų iš armijos
ginklavimosi.
#. Vokietiją parėdys, kad iš ir jo vieton federaliu komen YRA ŽINIŲ A P I E ARMIS
TICIJ^.
kitur šalin nebūtų įvežami dantu turi but paskirtas gen.
Martinez. Villa ant šito turė
ginklai.
Washington,
liepos 10.—
Vokietijos" atstovai
kaip tų valdžią.
Valstybės departamentui ofi
šiandie turi pasirašyti po tuo
Amaro pakelia trukšmą.
cijaliai pranešta, jog Meksi
talkininkų reikalaviinu.
Gen. Amaro Išklausęs tos kos federalė valdžia padarė
Paskui bus tariamasi atlygi
kalbos pakėlė trukšmą. J i s su Villa armisticiją ligi liepos
nimo klausime.
liepė pranešti provizijonaliam 15 d.
Iš Chihuaua City nuo aWesterville, O., liepos 10.—' prezidentui dė la Huer-tai, kad
Liepos 22 d, čia suvažiuoja jei jis Vilią arba nors vieną merikoniko konsulio depešoje
"sausieji". Jie nutars, kaip jo šalininkų priims federalėn sakoma, jog Villa padaręs
jie pasielgs ateinančiais rinki valdžion, tuomet jis pats, A- naujus .pasiūlymus federalei
mais, katrą kandidatą į prezi maro, tuejaus organizuosiąs valdžiai. Bet nežinoma, kokie
būrius ir pirmutinis pakeisiąs tie nauji pasiųlymai.
dentus, rems.

Turkai Nacijonalistai Veikia
Sulig Maskvos Nurodymų
GRAIKAI SMARKIAI VEI- l komis, bet tik su neskaitlingaiš būriais.
KIA T U R K I J O J E .
\

Turkai savaip aiškina tą vei—
kimą.
Konstantinopolis, liepos 9.—
Graikų kariuomenei taip gerai
vyksta visur greitai apsidirb
ti s,u turkais nacijonalistais,
kad vietos nacijonalistai ima
jau sielvartauti. J ų laikraščiai
ima intarti Mustapbą Kernai
pašą tik suvedžiojime. Parei
škia, jog Turkijiai
artinasi
galutina pabaiga.
Niekas negali tikrai pasaky
ti, kiek yra teisingumo tuose
jų lamentuose. Gali but taip,
bet gali but ir kitaip.
Talkininkų karės ekspertai
tvirtina, jog turkai nacijona
listai veikiai busią suklupdyti.
Bet turkai ekspertai tiems
tvirtinimams priešginiauja.
Graikų pranešimai.
Graikai oficijaliuose savo
pranešimuose iš karės lauko
pažymi, kad turkų načijonalistų divizijas kaip bematai
gutirpsta, kuomet graikai prieš
jas atidaro artilerijos u^nį.
*• Graikai pasekmingai veikia
visais frontais ir jiems sekasi
žygiuoti Anatolijos gilumom
/-,
.
f
.
V
l
*
*
Graikai ypač smarkiai pažan
giuoja šiauriuose nuo Balikesri f kur jie mėgina susijungti
su savomis koliumnomis, iš
sodintomis Padermoj.
Kuone visa Bigna provinci
ja jau paliuosuota nuo nacijonalistų. Tenai graikai uži
ma strategines vietas, tas ap
taiso ir leidžiasi toliaus.

Talkininkų nuomonė.
Talkininkai visai
kitaip
nuomoniauja. J i e netiki turkų
pasakojimams. Jie sako, jog
skęstantis žmogus tveriąs ir
šiaudo. Taip šiandie esama ir
su turkais.
,
L
Kad turkų padėjimas yra
blogas, sako talkininkai, tad
liudija kadir tas faktas, kad
Adrianopolio komendantas J a far Tayar nusprendė neka
riauti atvirai su graikais už
Trakiją. Paskelbė jis įsakymą
savo kariuomenei pasiskirsty
ti į neskaitlingus burirs ii
pradėti pasalingą karę prieš
graikus.
Pirmiau, sako, buvę kitaip.
Nes Jafar Tayar tmvo manęs,
jog graikai turėsią daug dar
bo Smirnos šone ir toder^jiems
prisieisią ten pasiųst! skaitlin
gą kraiuomenę. Trakijai teksią
mažai graikų.
Šiandie pasirodo, kad Smir
nos šone neperdaug skaitliu 1
ga graikų kariuomenė be di
delių sunkenybių pažangiuo
ja. Tad graikai skaitlingesne
kariunomenę gili pavartoti
pačioj Trakijoj.
igkalno negalima pasakyti,

v

Turku- pasakojimai.

katra pusė laimės, kaip nelen
gva patirti, kaip teisingi tie
Laikas yra geriausias spren
dėjas tokiuose atsitikimuose.
Jis kuoaiskiausiai mums pa
sakys, kieno pusėje teisybė,
vienų ir kitų tvirtinimai.
BUS SUŠAUKTA TAUTŲ
SĄJUNGOS KONFEREN
CLJfL

Ne visi turkai yra dideli
Londonas, liepos 9. — Vy
bailiai ir ne visi pasiduoda
riausybės atstovas pailamente
nusiminimo jausmams.
pranešė, jog prezidentas WilKuomet vieni iš jų Turki
sonas sutiko konferencijon^ujai nemato jau jokios pagel
šaukti tautų sąjungą ateinan
bos, rimtesnieji kitaip pasa
čio lapkričio pradžioje.
koja apie Turkijos likimą.
J i e sako, kad jei jau Turki
VYRIAUSYBĖ* KOVOS
jai bus lemta pražūti, turkai
PRIEŠ PROHIBICIJĄ. - '
nepasitrauksią iš kovos lauko
be garbės vainiko. Zųsią jie,
Buenos Aires, Argintina, lie
bet į kapus su savimi pasi
pos 9. — Argentinos kongreimsią ir patį priešininką.
Tie turkai atvirai sako, jog san paduotas sumanymas įturkų naerjonalistų nepasilai- vesti šalyj svaigalų prohibi
kymas prieš graikus esanti tik ciją.
Finansų ministeris Salabestrategija. Nacijonalistai atsi
metą sulig įsakymo iš vyriau rry pranešė, jog vyriausybe
sios turkų nacijonalistų sto legaliu keriu pakeisianti kovą
prieš tą sumanymą, jei tas bus
vyklos.
Karės vadai Maskvoje yra kongreso priimtas.
suplenavę sukoncentruoti mil
žinišką armiją Persijos šone Lietuvos Misijos Antrašas:
taip veikiai, kaip veikiai bol 257 West 71 str.,JNew York,
ševikai suspėsią apsidirbti su
lenkais. .
Tuo tikslu nacijonalistai at
simeta. Ir tą darys, kol neat
Svetimų viešpatijų pinigų ver
eis laikas pakelti visatiną puo tė mainant nemažiau $25,000 lie
limą prieš graikus ir talkinin pos 8 d. buvo tokia sulig Merkus.
chants Loan & Trust Co.:
Kad tuose pasakojimuose4 Anglijos sterlingų svarui $3.953£
gali but kiek tiesos, liudija Lietuvos 100 auksinų
2.70
faktas, kad graikai visas lai Vokietijos 100 markių
2.70
kas yra paėmę nelaisvėn la Lenkijos 100 markių
.68
bai mažai turkų kareivių. Nes Prancūzijos ui 1 doiierį 11 fr. 95
graikai niekur nesusiduria Šveicarijos už 1 doiierį 5 fr. 52
16 L 50
su skaitlingesnėmis turkų spė- Italijos už 1 aol.
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L I E T U V I U KAT.YLrKV DIENRAŠTIS vergti visas už save mažesnes
*aw Europoje
Europoje laba
labai
ILAUOimA! Rl AI ORE I Į u taGa,, kada
Išmok Gera Amatą. Už
tautas. Norėta, vienu užsimoji
buvo mada mokėti grekų padirbk $35 Su $75 Savaitėj
Keliaujantiems į Lietuvą.
skie į kalbas su nežinomais
saidas.
mu padaryti milžinišką plo
t
B u k kirpėju. K i 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienlu*.
rpėjai visur rei
žmonėmis,
nors
jie
aniolais
ištais Lenkijos viešpatiją. Mė
Visos tos pasakos apie Si
PRENUMERATOS KAINA:
k
alaujami.
Ge
Anuo kartu atspausdino sirodytų. Saugokis užmigti MĖNESIŲ PAŠVENTIMAS. renas, Goplanas, Undines ir
ginta, turbūt, užimponuoti Eu
CHICAGO J I R U Ž S I E N Y J E :
riausias
amatas,
Metams
. - . . $8.00
mes išmokiname
me raštą vieno draugo ke kur ant stočių, ar kitokioj pa
ropos militaristams.
kitokias mergžuves yra pra
P u s e i M e t ų . .^...
4.00
1 keletą
savaiKlausimas. Kam yra paš
liavusio į Lietuvą* per Lon vojingoj vietoj. Kur laikai pi
SUV. VALST.
^ P ^ ^ * 1 ' W čiu,
prityrimas
manytos. Niekur nėra sutvė
Tie mažos doros ponai, pa
Metams . . . - .
t«-00
^^^9jBjaa»^
duodama* mokidoną. Dabar talpiname kitų nigus, dabokis, kad niekas vęstas kiekvienas mėnuo per rimo pusiau žuvies pusiau
sinaudodami
Rusijos
nusilp
P u s e i Metų
3.00
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e
s
.
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a
t
d a r o s . Specijalis
ištisus metus!
raštą
apie
kelionę
per
Pa
nematytų.
Paviršiuje
daug
ne
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Skyrius,
m o k s l a s už
moteriškės. Tokis sutvėrimas
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai nėjimu, nusprendė pasisavin
k a s skaitosi n u o užsirašymo dienos
ryžių.
J. M. nei , negalimas, nes moteriška g a n ė d i n a visus.
laikyk, o tik tos dienos rei
MASTEK 8CHOOL
n e n u o N a u j ų Metų. N o r i n t p e r m a i  ti dar ir didelius pačios Rusi
kalams, kitus paslėpk giliai. Atsakymas. Mėnesių pašven burna, gerklė ir plaučiai nega
190 N . S t a t e Str.
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir jos plotus. Pakėlė prieš bolše
Man važiuojant Lietuvon,
K
a
m
p
a
s
L a k e s t r . a n t 4tų l u b ų .
s e n a s adresas. Pinigai geriausia sių
Jei pasitaiko reikalas prie tų timas yra asmeninio maldin li gyventi vandenije. Merg- i
sti išperkant krasoje a r exprese "Mo- vikus karę. Buvo manę pasie daugumas iš mūsų brolių agilesnių pinigų prieiti,tai įlysk gumo dalykas. Tečiaus kaiku- žuvė negali gyventi nei ant
n e y Order" arba {dedant pinigus i kti pačių Maskvą. Išpradaių
merikiečių prašė, kad aš, pa
registruotą laišką.
gal jie ir padarė kiek baimės grįžęs į tėvynę, suteikčiau ži kur į nematomą vietą irienaį rie asmeniniai maldingumai žemės, nes pelekas tinka gy
• » f 1
"Draugas" Publishing Co.
bolševikams. Bet tuo patim iš nių kas'link įeliorrės ir abel- pasiimk kiek tau reikia. Taip taip praplito, kad tapo beveik venti tik vandenije. Bet pasa
1800 W. 46th St. Chicago, IU. judino jie apsnūdusią didelę
save apsisaugojęs laimingai oficijaliai Katalikų Bažnyčio koje visko galima prišnekėti.
nai kaip dabai; Lietuvoje gy
parvažiuosi.
je.
rusų tautą.
Kun. P. Bučys.
venimas atrodo. Tas' atlikti
Gydytojas ir Chirurgas
Važiuojant
ant
Paryžiaus,
Tarp jų pirmutinę vietą už
Šiandie su lenkais kariauja kiekvienam atskirai užimtų
Ofisaa 4330 W. 13 St.
kol
kas,
man
išrodo,
greičiau
ima Gegužio ir Spalio mėne
K a n i i . 4 9 Oourt
jau ne bolševikai, bet rusų begalo daug laiko. Tad pasis
B
1199 W. 49 Aveuur
B ee ee .. 13
tengsiu tą paskelbti per Ame sia galima parvažiuoti. Vyk siai pašvęsti Dievo Motinai
tauta, bolševikų vedama.
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Telefco n a s Cicero S t I I
stant
per kitur
kartais Marijai. Netoli jų yra praplirikos
lietuvių
laikraščius
vi
Ofiso Cicero 49
i
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Ir štai šiandie rusai truškiU
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K A L BA
AM E LIETUVttaLAI
daug prisieina laukti. Iki Pa tęs šv< Juozapo Sužieduotinio
siems
viešai.
Tikiuosi,
kad
re
na lenkų armijas ir veržiasi
•m m m
ryžiui
perleidžia
laivų
linijos
garbinimas
kovo
mėnesi
je.
dakcijos
neatsisakys
tai
pada
pačion Lenkijon. Lenkai šau
ŠVĖKŠNA, TAURAGĖS
kompanijos agentai, jei kelpi- Taip pat kas kart daugiau
i
kiasi pagelbos. Nes jų tautai ryti,
APSKR.
nigiai užmokėti iki Paryžiui. oficijaliu tampa V. Jėzaus
atėjo juodžiausios valandos.
S. D. LACHAWICZ
Kelionė Lietuvon yra kol O Paryžiuje pasitinka mūsų
Širdies
garbinimas
birželio
\
L1ETL V Y S G R A B O R I U S
Pavojus šaliai ir nepriklauso kas kebli ir reikia būti visur
Patarnauju,
Laidotuvėse ko pigiausia
Pavasaris
Žemaitijoj.
žmogus,- Jurgis ^Kučinskas.
mėnesije. Lapkritys — mal
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
mybei.
labai atsargiam. Bet kada sa
Šiuosmet pavasaris, tai pa darbu busite užgonėdintl.
Jis labai gražiai patarnau doms už dusias.
2314 W . 2 3 PI.
Chicago, I1L
Bet kas čia gali duoti len ve tvirtai apsisaugoji, tai vis ja ir išsiunčia viską ant Ber
vasaris. Vtfs įpusėjus vasario
TeL Caaal 9 1 9 9 .
Kitų mėnesių maldingumai
kams pagelią? Nes vietoje gi galima laimingai parkeliau lyno. Bagažus daug sykių iš
mėnesiui ėmė vfversys Čirš
yra
labiau
vietiniai
arba
vie
ti.
draugingų kaimynų jie pasi
i
krato, bet tai tik del mados. nuoliniai. Taip Gailestingųjų kauti. Jau kovo pusėje laukuo
Lietuvių tarpe dar vis tebė
gamino tik priešininkų* Did
Pirmiausia, saugokis iš Tik Lietuvoje ištikrųjų bai Seserų ir Tėvų Misijonorių- se sniego beveik neliko. Pem
ra daug įtikėjimo atspauzdinDr. 1. L MAKARAS
žiulė karė atgaivino jiems ki- naudojimo. Apsimokėk visus siai iškrato ir jei randa ką
pės, žąsys ir kiti paukščiai bū
tiems žodžiams. Tuomi naudo
Lazaristų
vienuolijos
Liepos
Lietuvis G y d y t o j a * Ir Chirurgą
tuomet sugriautą tėvynę. Vie taksus ir išgauk paliudijimą, nesiųtą naują, tai duug reikia
riais partfaukė iš tolimųjų
• s i ils s i u 19S9* 8a, MlrtSl—
jasi bolševikai arba komunis
mėnesį
pašvenčia
Šv.
Vincen
Telefoną*
Paliauta S49 Ir P e i l i • • H M
toje pasidžiaugti atgauta sa kad esi liuosas nuo taksų iki užmokėti muito. Jei ką užs
vasarų. Paukščiams neapsileitai. Pinigų jiems netrūksta,
tui
a
Paulo.
Dominikonai
—
r
C h i c a g o ] : 4&16 Bo. Wooa> atr.
vistovybe ir laimingai darbuo- šių metų. Už šiuos metus už lėptą randa* tai tą visai atima.
do medžiai su gėlėmis. Per Tik Ketverte vakaks pas 5:30 iki 7:S©
nes iš Kusijos jii pristatoma į
Rugpjūčio mėnesį šv. Domi
ties, jie ėmėsi plėšriųjų dar simokėsi New Yorke kiek iš- Tai patarčiau bagažus važiuo
Telefonas Taros 791.
Velykas laukai žaliavo, miš
valias. Lietuvių bolševikams
ninkui.
bų. Šiandie už tai prisieina skaitliuos tenai pagal perėju jant netaisyti į maišus, nes
kuose vietoje sniego baltavo
negaila įvelti į svetimus tiks
Kas nori iš kiekvieno mėne žybutės, medžiai buvo sulapiolieti karčias ašaras.
sių
metų
uždarbį.
Jei
to
ne
kaip
išardo,
tai
tada
lus ir svetimus norus. T?odel
sio gali pasirinkti sau tinka
PRANEŠIMAS
O
juk
lenkams
buvo
pro
padarysi,
gali
kartais
užsimo
daug
ir
pavagia.
Kitur
niekur
Amerikos lietuviai gauna primąjį šventąjį ir jam pavesti
gos
laimingai
gyventi,
naudoDr. M. T. STRIKOL'LS
kėti
kelis
sykius
daugiau
ne
Dar prieš Velykas jau žmo
nedrasko
bagažus,
kaip
tik
siskaityti visokių proklamaci
visą
mėnesį.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
nės arė laukus ir sėjo avižas. "Perkelia
jų. Jas dalina pasamdyti vaik ties laisve. Tuose pačiuose gu reikia, nes tenai jokio pa Virbalyje, Lietuvoje.
ofisą j P c o p l e Teatrą
santikiuose
su
Lietuva
jiems
1916
W
.
47
Str.
Tel. Boul. 160
Žmonės
sako,
senas
toks
pa
siteisinimo nėra.
palaikiai išeinantiems iš baž
Kaip
dabar
Lietuvoje
išrodo.
l a n d o s e 1 iki 3 po pietų.
VANDENINĖ MERGINA. vasaris bėra buvęs. Iš visako V6 aiki
nyčių, jas bruka atsilankan reikėjo apsieiti žmoniškai. Mainant pinigus, niekada
8 v a k . Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Lietuvoje kol kas dar ma
Nereikėjo
jiems
užgrobti
Lie
R
e
s . 9 9 1 4 W. 4Srd Street.
yra
matyti
derlingi
metai.
—
tiems į koncertus, teatrus ir
nereikia skubėti ir kartais
N u o ryto iki piet.
ža skirtumo, kaip kad buvo
tuvos
teritorijų,
savinties
mū
Pievas
jau
dabar
gali
šienau
Klausimag.
Ant
paveikslų
Tel. McKinley 2 4 3
mainyti
prie
kokių
agentėlių,
piknikus.
prieš
karą.
Tik
žmonės
labiau
sų šalies sostinės Vilniaus. Tu
vandeninę ti. Pernai buvo geri metai, be r
Viena tokia Komunistų Par rėjo jie progos nepaliesti to, nes tie visuomet nusuka. Ge įsikarščiavę su rinkimais, tarp dažnai matome
merginą su puse žuvies. Kaip šiuosmet bus dar geresni, jei
riausia yrą mainyti dideliuose
•tijos Proklamacija vadinasi:
.mmmUt
savęs ginčijasi, laukia žemių senai jos yra ir kaip atsirado. bus lietaus.
kas priguli Lietuvai.
bankuose,
nes
tie
visuomet
tei
"Mūsų Judėjimas Nesulaiko
Telefonas liouhvard 9199
padalinimo, slepia javus, kad
Petras
Varananakas.
Žmonės, pamatę gerą derlių,
Tokiose aplinkybėse kaimy singai patarnauja. Mainant
mas. Mes tęsime Kovą."
valdžia nerekvizuotų, degtinę
Atsakymas. Grekų dainius žymiai papigino duoną i r kiToje proklamacijoje priple nė Lietuva butų atjautusi len sužinok pinigų kursą ir apgau visi varo. Tai visas ūkininkų
DENTISTAS
sakoma, apie .1,000 ta* produktas.. Taip, pav.:
pėta nesąmonių. Tarp kitko kę įK'laimes. Juk bolševikai ti nesiduok. Kaip žinai pini- darbas. Nauja nieko nesuma Omeras,
1 8. H a l s t e d Str.
m o t u n r i f i č k' r i w f n i t i £ r » ; m o ; « M + Švėkšnoje
Š v ė k s T t n i P y.ipniH
i o - i n pūrui
rmnii
žiemą nrugių
.
'
Chicago, Dl.
ten parašyta: "Suvienytos kaip Lenkijai', taip Lietuvai gų kursą, kartais ir daugiaus no padaryti, nors galėtų daug metų pripš Kristui užgimsiant
mokėjo
400
auk.,
dabar
200V
A
L
A
N
D
O
S
:
9—12 A. M.
parašė
dainuojama
pasaką
Ogali išderėti, bet jis tau neValstijos tapo juodžiausios yra baisį Dievo rykštė.
1—5; 7—8 P . M.
ką nuveikti. Ūkininkai daug disėją. Joje jis sako, kad Odi 300, auk., duonos svarui — 4
kuomet pirma nepasiųlys. Ge
Bet kaip yra šiandie!
politinė* priespaudos šalis, o
turtingesni, ne kad buvo prieš sėjui arba Ulisiui keliaujant auk., dabar 2 auk., 10 kiaušinių
rai
patarnauja
dabar
Lietu
Sovietų Rusija laisviausia ša
Lenkai nusitvėrė už pačio*
karą: tūkstančiais visi skaito. laivu labai gražios sirenos ne — 10-15 auk., dabar 3-6 auk.,
vos
Misija
išmainyme
pinigų.
lis."
Lietuvos
širdies ir sunkia
Kaiktirie tiesiog- maišus pini apsakomai žavėjančiai dai bulvių pūrui — 70 auk., da !c*J
TeL Drorar 7943
Jei
išpirksi
draftą
ant
Berly
Norint suprasti kiek melo kraują. Patys prispirti prie
gų turi prisikrovę ir dar vis nuodamos užviliodayo jūrei bar 30 auk.
no
bankų,
ir
negalėsi
gauti
yra 'šituodviejuose sakiniuose, sienos visgi dar nepaleidžia
jiems maža. Į bankus, ro vius į pavojingas vietas. Lai
L I E T U V I * DENTIKTAS
Už vienos savaitės veršiuką
dar
pinigų
nuvažiavus
Berly
Valandos:
su o 9 ryto iki 9
reikia štai ką atsiminti: 1-ma tos širdies! Turbūt, mėgina išdos, nededa, niekas. Pramo vams susikūlus, žūdavo ir jū davė 500 auk., dabar beduoda.
nan,
tai
Lietuvos
bankai
pa
Seredomis n u o 4 lyg 9 v a k a r e
Komunistų proklamacija su lašinti paskutinį lašų kraujo.
nes irgi palieka žydams. Tik reiviai. Ulisis savo draugams 100-150 auk. Iš tų keleto pa 4719
SO. A S H L A N D
AVEHcic
Ir. taip elgdamiesi jie nori tarnauja gauti tuos pinigus visi laukia žemių. Daugumas
žodžiais kuolabiausiai įžei
arti 4 7 - t o s G a t v e s
užkimšo ausis vašku, pats pri- duotų pavyzdžių galima spręs
džiančiais Suvienytas Valsti sulaukti Lietuvos užuojautos iŠ Berlyno. Gerai yra vežtis ir pasitiki ant amerikiečių, kad
sirisdino prie laivo stiebo. Si ti,, kad Lietuvoj * bado nėra.
dolierįai ir Kaune juos gali
jas tapo atspausdinta Suvie ar pagelbos?
pramonę ir prekybą sutvarky renos dainavo,^Ulisis girdėjo, Virš pažymėtos kainos yra
• >
m
ma
taippat
išmainyti.
Tik,
ži
nytose Valstijose. Tas pats
Vargiai lenkams šiandie pa
tų. Amerikiečiai kasžin ko bet laivą valdė jūreiviai su parubežy,- bet toliau apie Var
J,P.WA*TCHES
faktas jau parodo, kad Ame gelbės ir tie, katrie juos ki- noma, yra pavojus daug vež- laukia. Turbūt ir jie nori, kad užkimštomis ausimis, todėl jis nius ir toliatr kur kas pigiau.
ATTORNEY AT LAW
rikoje'dar yra laisvės išreikšti tuomet inspiravo smaugti už ties. Kartais ir kursas daug žydai pirma pradėtų.
laimingai
pravažiavo
pro
pa
Švėkšnoj
mokėjo
karvei
3,000
LIETUVIS
ADVOKATAM
nuomones priešingas valdžiai. save mažesniuosius ir tuo ke nupuola. Vežant su savimi pi
Tai taip šiandie, kaip ma vojų. Anot grekų pasakų si 4,000 auk., o Varniuose tokią]
«*42 S. W OOD STBBBT
nigus reikia giliai paslėpti,
7M W. lstfa STKKKT
'Tuomtarpu Sovietų Rusijo liu plėsti rubežius. Tuo lab- kad nei krečiant neužčiuoptų, tyt, Lietuvoje viskas ir stu renos nuo juostos augštyn tu- pat karvę galima gauti už
McKinley 4390
miasi
pamažu/Ūkininkui,
be
jaus
negelbės,
kad
šiandie
rėjosios žmogišką merginų 2,000 2,100 auk.
je, tos laisvės nėra visai, nes
nes Eitkūnuose vokiečiai la
visos spaustuvės tapo atimtos prieš lenkus pakilę ne bolše bai apčiuopinėja ir jei randa abejo, .yargo nėra. Jis viską kūną, o žemyn buvusios žuvys Pas mus labai brangus linai
parduoda brangiai, o pirkti vienu peleku apaugusios žvy ir sėmenys. Mat linus gabe
ir dabar yra Sovietų nuosavy vikai, bet pati rusų tauta.
virš tūkstančio vokiškų mar
be. Jos tiktai sovietus giria.
Baisus daiktai veikiasi Len kių, tai neleidžia išvežti. Jei jam mažai ko reikia. Šiandien nais. c
r
na į Prusus. Linų pūdui mo
Dr. P. P. ZALLYS
ūkininkas
Lietuvoje
pasidaro
Jei kas sumanytų įsitaisyti sa kijoj. Lenkų tauta ir vėl ga ras by kieno auksinių, tai taip
kama
net
200
auk.
Stoka
dra
Lenkų pasakos sakydavo,
Lietuvis Dentistas
vo spaustuve, tai- bolševikų li papulti vergijon ilgiems gi atima Išskiriant Eitkū pats: drabužį, avalinę, išsidir kad ežere Goplo esą merginų bužių. Kur prieš karę už mas
10801 e o . Mfcbigan, Aventte
FeasiasA m .
komisarai tokį pavadina kon- metams. Ir už tuos naujus nus, kitur niekur nekrato ir ba skuras, muilą, degtinę, alų. gyvenančių vandenije, kurios tą mokėjo 10"kapeikų* dabar
VALAJUKMi 9 Iki 9
trevoliucionierium ir ji taip vargus ji turi but dėkinga sa- gali būti ramus su pinigais. Duonofef mėsos, pieno šiandie mėnesienoje žaidžia ir šokinė reikia mokėti 50 auk.
Lietuvoje į valias. Viskas ko
Skaudžiai baudžia, kaip caro v 0 veikėjams Paderewskiams,
Alkis.
ja. Jos tankiai išviliodavu
Su
bagažais
ir-gi
reikia
la
ūkininkui
trūksta,
tai
geležies
laikais buvo baudžiami kator- Pilsudskiams ir kitiems, no
sios vyrus į vandenį. Tas mer
bai
atsargumo.
Siunčiant
nuo
ir
druskos.
Lietuvos
žmonės
žnikai.
Visai nasenai tuos rėjusiems pragaišinti Lietu
Švėkšna, Šiandie, t.'.y. gegu
ginas lenkai vadindavo GopLIETUVIS
žmones už nebolševil^kų nuo va. Bet ta yra stipri. Jos stoties reikia gerai atiduoti juokiasi, kad pasakai, jog a- lany.
žės 1 dieną Šveklhoje darbi
GYDYTOJAS I R CHERCRGA*
monių platinimą žudydavo, o stiprybė tikėjime ir Bažnyčio (sučekiuoti) prie išsipirkto bi-1 merikiečiai apie juos labai ru
OfljM ir Gtrvselnas etatą
ninkai pirmą syk šventė savo
Rusų
kalboje
yra
pasakų
a*
2 M S o . H a l s t e d Str.
lieto, pažymėti iš kurios į ku pinasi, buk jie suvargę. Šian
dabar pristato prie sunkiausio je.
šyentę.
Susirinko
nors
nedide
A
n
t
Viršaus
Univcrsal S t o t e Į ą ^ į į
lią stotį važiuoji. Ten nuva die dvarininkai daug labiau pie undines, taip-^i "vaiidenije lis būrelis bet vizgi daros ma V a l a n d o s n u o 10 iki 12 r y t e : n u o
priverstino darbo, .kuris pada
gyvenančias merginas. Bet nei
2 iki 4 p o p i e t ų : n u o 7 Iki 9 v a k .
žiavęs randi savo bagažą ir suvargę už ūkininkus.
ro mirtį netaip greitai kaip
lonu
ir
linksma,
kad
ir
darbi
II
N e d ė l i o m i s n u o 1 9 iki S.
LAIŠKAS, "DRAUGO
lenkų, nei rusų, nei • vokiečių
atiduodi
jį
toliaus
ir
taip
da
,
Bet
miesto
gyventojams,
tai
suvis, bet taip tikrai kaip šuninkams išaušo geresni laikai
pasakos
nesako,
kaip
grekai,
REDAKCIJAI.
• >
*
raisi sykiu sd savim iki pas visgi yra sunkus gyvenimas.
ir jie gali viešai apvaikščioti
vis.
kutinei stočiai. Bagažai ra Užsidirbti nėra kur, o viskas kad tos vandenije gvvenančios savo šventę.'
P A S P O R T Ų BT.aaiyijm
~~Dar ilgai truks kol Sovietų
Meldžiu, malonėkite šį mano miai eina ir niekur neprapuo* be galo brangu. Tai man ro merginos butų per pusę žuvys.
PILDOME
Per miestelį ėjo nešini vė
Rusijoje atsiras dešimta dalis laiškų patalpinti savo "Drau la, jei juos tik gerai atiduo dos, kad amerikiečiu, butų Tečiaus lenkų nuėsto Varšage.' Daug lietuvių Amerikoje di ir nepražudai tų resyčių priedermė kogreičiausia už vos ženklas yra mergžuyė* ar liavomis ir muzika. Vėliavų
laisvės esaiičios Amerikoje.
, Šiaip "Komunistų Proklama iš Subačiaus parapijos siun (kortelių), kuriai gauni ati vesti pramones Lietuvoje, kad ba sirena, sul% grėkų pasa- buvo keletas. Vienoj buivo B a l t i c OonsultottoBi B « r e a n , fjen.
SS 8 o . Dearfeom S t . Ohaoaga.
cija" sustatyta amerikiečiams, čia Lietuvon savo giminėms duodamas bagažą. Rankinį' ba pagerinus miesto gyventojų f—gggaa m, '• i \smmsammacsassmparašyta "Valio Nepriklauso«
o lietuviams ji tik- išversta iš pinigų uždarytuose laiškuose. gažą, kurį veži su savim, gali būvį. Nelaukite kol kiti pra
Antra sairaitė
negaunam ma Lietuvos Valstybė'' antroj
Pačtalionai jau apie tų suži padėti stotyj pasaugotį Ati dės.
anglų kalbos.
laikraščių. Apie veikimus ne "Valioji d. gegužės darbinin
nojo. Atidarą laiškus ir išėma
kų šventė" ir t. 1.1 Kalbėjo
duodamas jį taip-gi gausi režinom.
Derlius
laukuose
labai
gra
geistą
prakalbų. Nors' tos pra ***&• ! ! » • fadependenoe B l v d .
čekus. Patarčiau siųsti pinigus
Telefonas Vąn B a u s * 994
sytę. Tas visas resytes reikia žus išrodo Lietuvoje. Rugiai
Jaunimas, nors ne taip kalbos nėatsižyraėjo savo tu
šiokiu būdu: per Prekybos,
labai saugoti, .nes jei jas kas kaip mūras. Daugybė dvarų smarkiai kaip AmeviJiDS, bet riningumu, bet vis dėlto pali
Pramonės banką Kaune, Paš
pavogs, tai su jomis lengvai valdžios rankose ir juos nuo- visgi veikia.
ko tą dieną darbininkų širdy
tas
Subačius,
Panevėžio
aps
B—*
e V t m j a a tr - ^
•
išsiims ir bagažą. Tas labai muoja žmonėms. Dalinimo dar
Pagyvenęs aprašysiu pla- se įspūdį.
SpectieJiesaa u
kričio.
Aiškiai buvo pramatoma,
• • i k * ftr via*
tankiai pasitaiko. Reikia vi mažai girdėti. Visi tik laukia, čiaus.
TaftttJ*
kad lenkus palies baisios ne
Su pagarba,
sur būti gyvam, niekur per kuom Seimas užsibaigs. Par
Meldžiu ir kitų , laikraščių
Amerikoje Barbininkų Šven
laimės. Bet tas negalvoję bu
Subačiaus kl. kun. Pr. , daug nežiopsoti, kaip tat pasi duot ir pirkt prasidėjus Sei perspausdinti.
tė yra pirmas panedėlis rug
vo išdidiems lenkų tautos va
Kazlauskis.
Į *••* « - *
taiko
mūsų
žmonėms.
Nesilei•
.
mui yra uždrausta.
sėjo uiėueeije. Red.
8. Oadfttkis.
**-*•#»

Kelione Lietuvon per Paryžių.
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Bet žmonės
sai, kaip jienis
•>»•

Ii rinkti po iš]
garos "nagai!
bus žmonių ri
caro rinko \ m,
bet ar galima 1

- -

»

demokratiškais
buvo parodija,
rodija išeina i;
tiškos tvarkos.
bet po "nagai
tieji skaito*
išrinktais,'' dą

» waat

Dr. C. Z Vezelis

MIKELIS

Juodosios Lenkams
Valandos.

DR.M.RITH,
•^^•••••B w
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DemokratiŠk
kokia turėtų 1
ka valstybė,
valdžią. Tai ti|

DR. C. KASPUTIS

X M

Užminus p
turą — nau
turėtų įvylo
holševikiškaJ
kam socijalii
tai piestu s<
Ševikai ir m<
riu mintyje 1
tųs.
Jie ilgiaus
pilnais bjauri
svajonių pri<
kad socijalizr
būti proletar
Kai
P Ji, g į
socijalizmas j
pilniausias ti
jos išreiškėj a
koje valstybė,
valdžią, tat tt
diktatūra?
Je, je. Soc
puikiai nupic
da puikiau
ir brolybė, be
kita. Teorijf
tai tinklas, U
jie gaudo sau
skui kaip r*
pasirodyti, ta
teisinimų," kž
gyvenimo sul\
nepriaugę, to<
riją reikia da
raktikoje pi
ugusius^ p
žmones ir juo
vo nuožmia U
liai, kurie tik;
jalistų žodely
tybių prisieini
vėliaus.
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(Neva fei
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Kiek kartų
tyti Lietuvos j
tinai žengiant
mis, tiek kartų
mą kūrenau sa
rėdamas į dain
ti £avo pažiūrų
riais ne tik mi
kiausia-svarbu
ir su draugais-

Imsime todėl
jo žodžio tos, n
nančios sielą di
".Užtrauksim'
tan, uždainuo;
tovynės meilės
nes, galingai-dr
mc plačiame /k
niausio pasirįž
kurj išnešios a
Lietuvos kaimi
prikels-pažadins
klestančfus žoh
lius, atgaivįs-įs!
tryškančią srov
pakilsime dvasii
mės dulkių, ne's
sis garsas prasi
esybės šypsena.
naują giesmę...'
šiol bedainavom<
gi aus į save nt
buitį atsižvelg
giesmę, kurioje
saulėtos o teitu
sugeba užmiršti

Šeštadienis,
K.

•

ej

M

CiBi!•-

liepos
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DRAUGAS

ti-pamatyti, gal net pasiruošti- pradeda gyventi sąmoningai
pasimokyti, kaip sėkmingiau eidami savo pareigas.
butų mums įgyvendinti daino . Nemanau Čia prieš skaity
Užminus proletarijato dikta vardu, tuom tarpu tas Viskas se minimus
broJybės-meilės tojus pasirodyt; optimistu, bet
tūrą — nauja carizmą, kuris išeina tiktai " g v o l t u " išsirin jausmus.
podraug turiu pasakyti, kad
turėtų įvykti užviešpatavus kusių save vardu.
Antai jau trlumoje matosi mes, lietuviai, kartais perde
bolševikiškam, a r menševikišSakvs iie, kur čia t a " n a - žaliuojančių miškų juosta; tai dame savo reikalavimais, žiū
kam socijalizmui, stoja prieš gaikaf Kaip, kur socijalistai mųs krašto rusožiaus pirmta- rėdami į visus ii viską šintatai piestu socijalistai ir bol j$ vartoja? Apie " n a g a i k a ' ' kunas, kurio pavėnioj pasilsi mečių valstybių tvarkos bei
**•
r
•
ševikai i r menševikai. Čia tu socijalistų vartotą, jau šiek nuvargusi akis, beklaidžiojusi organizacijos
akimis-prograriu mintyje lietuvius socijalis- tiek liudija Lietuva, o da dau marguose tyruliuose.
ma.
tus.
giau Rusija.
Iš Eitkūnų lig KaUnui ne
Labai butų pravartu stsiJ i e ilgiausiais straipsniais,
Lietuvoje prieš rinkimus į jučiomis per skrieji, nes žvil jninti, kad klaidų ten nedaro
pilnais bjaurių žodžių ant savo Seimą visokio plauko socija ganti akis nesuskumba visko ma, kur abelnaį nieko nedaro
svajonių priešų, prirodinėja, listai baugino žmones »rinkėjus, susyk aprėbti-pamatyti, o no ma, gi bedirbant net papras
kad socijalizmui įvykus negali kad bus revoliucija, bus krau risi taip daug sutalpyti at čiausi darbą, kartais pasitai
būti proletarijato diktatūros. ju praliejimas, jei bus renka minty, kad rodos amžiams už-' ko apsirikimai. Imkite * k a ' i r
užtat "kad jis yra Stiprus ir Pirmutinis Lietuviu Valstijinis Bankas
K a i p ji, girdi, gali būti, kad mi krik. demokratai, o ne so- tektų paveikslų nuvargusiai tokį pavyzdį > žmogus su šei
Amerikoj Po Valstijos Priežiūra
soeijalizmas yra geriausias i r cijal-demokratai. Žmonės vie sielai gaivinti-raminti. Bet myna kerta įkaitęs rugius, kol
užtat kad čionai nuošimtis yra priskaitomas už kiekvieną mėnesi—
pilniausias tikros demokrati nok neišsigando. (Nors neku- ką-gi nugirsta ausys, kada nuo nenuvargsta, nes laikas jam
užtat kad ant kiekvieno pareikalavimo gauni savo pinigus atgal.
jos išreiškėjas, o demokratiš rie gal but i r iš baimės bal Mauručių traukints leidžiasi į brangus-skubina,
valandėlei
;
.
Tas Bankas yra jum parankiausis užtat kad jis yra atdaras
koje valstybėje žmonės renka savo už socijalistus). Išrinko, klonį, kada iš dešinės i r po- tik atsisėda pailsėti, o čia tai
nuo 9 Vai. ryte iki 5 vai. vakare. Utarninkais ir Subatomis iki 9
valdžią, tat kokia ei a gali būti kas jiems tiko. Į r štai bando kairei pamatai mėlynai-balz- ir nelemta minutytė—jį n e t va
vai. vakare.
/
^
\.
ma įvykdinti grasinimai. Skel ganą Nemuno juostą! *'Ne- saros vėjalis sukausto... nors
diktatūra ?
Tiktai atneškite savo Bankine knigutė mes pertrauksime JŪSŲ pi
J e , je. Socijalistų teorijoje biamas vi satinas streikas, bet munas-Nemunas... koks šiandie rytojus jam brangus, kaip va
nigus su nuošimčiais kad ir iš kitų miestų be jokio Jums vargo.
puikiai nupiešta demokratija, jis nepasiseka. Žmonės, mat, gražus, kaip traukia mus šir karykštė diena, bet j i s nebeda puikiau lygybė, liuosybė jau ne akli. Kareiviai pasiro dis su srauniąja vilnimi pir sikelia iš lovos: liga apgaubia
myn !".... girdisi aplinkui, o jį mirties skydu ir... kiek yra
ir brolybė, bet praktikoje kas do gerais patrijotais.
gyvenime,
kita. Teorija
soeijalistams,
Ar šitas atsitikimas neliu vagone, lig migloje, tam*u pa tokių atsitikimų
tai tinklas, tai kilpos, kuriais dija, kad soeijalistams rūpėjo sidaro, nes kiekvienas lipte- kad po kelių-Ueliolikos dienų
jie gaudo sau šalininkų, o pa užvesti savo diktatūrą! Ar jiė prilimpa prie lango stiklų...
deda jį graban!..
skui kaip reikia
praktikoje elgėsi i r elgiasi sulyg Lietu
Bevartydamas Amerikos lie
Nemažesniu žingsniu už Ne
pasirodyti, tada jie turi pasi vos žmonių noro?
muno bangą einama Lietuvoje tuvių spaudą, radau vieną ai
teisinimų,* kad žmonės prie
O Rusija? Tegu tenai pa pirmyn, ką aiškiai galimo pa trų imsi skundimą, kad Lietu
gyvenimo sulyg socijalizmo da bandytų liaudis rinkti valdžią, matyti dabar Kaune, kur su vos paskolos dalykas po
:«—
4
nepriaugę, todėl gražiąja teo fcokia jai patinka, tai tuojaus sispietė, nelyginant bičių avi * Kauno maištui ?'' pablogė
riją reikia da atidėti i šalį, o iškiltų oran šimtai' ir kristų į lyje, visos šalies judėjimo cen jęs... Nustebau i r laužiau gpA
Perkant visus savo RAKAN
tūkstančiai.
T u o j a u s tras. Štai, rodosi vakar čin bu- vą, kodėl t a i p mes t e b e s i m e
praktikoje
pavergti
"nepri- duobes
kad galėtumėme
DUS, PEČIUS, KARPETUS,
a n g u s i u s " prie
socijalizmo kartuvės ir kulipkos parodytų, vęs, o vienok matai daugelyje lankstus,
vietų žėrinčius saulutės spm-įmerkti akis sunkesnėse banPIANUS, VICTOROLAS, SIU
žmones ir juosius prislėgti sa ką reikia rinkti į valdžią.
vo nuožmia letena. Neišmanė
Koki žmonės rinko Trockį, duliais pavienius gyvenimo dymo valandose!
VAMAS MASINAS i r t . t pas
Manau
neapsiriksiu
pasa
krislelius.
Man
teko
pavažiuo
*
liai, kurie tiki saldiems soči- [ Leniną i r Įvairius komisarus,
jalistų žodeliams. Daug kai j Kas Lietuvoje rinko Kapsuką ti nuo Eitkūnų per Kauną- kęs, kad gyvenime esama dau
tybių prisieina jiems ragauti ir kitus, kurie įsikraustę į Šiaulius-Mažeikius-Skuodą ligjgybės įvairių pavojų-prieti\
1549-51-53
W.
Chicago,
Ave.
Darbėnų...
Žodžių
stoka,
k
a
d
k
i
l
j
,
bet,
rodosi,
net
i
r
daktavėliaus.
"
Lietuvą pradėjo šeimininkauSmetonos gerai pritaikinti akiniai
butų galima viską atpasakoti : r a i suvartoja tuomet paeiui bui palengvinimu del Jūsų aklų.
arti Ashland Ave.
Demokratiškoje valstybėje,' ti, visiškai žmonių nesiklausdaKuomet tų kenti nuo galvos skau
vaistus-nuodus, dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru
Cash ar ant IšmokesšČiu.
kokia turėtų būti socijalistiš- mi, o jei kurie drįso užklaus- kiek pernai metais, dar s na- stipriausius
v+,
kuomet
skaitai
ar
siuv*
ar
i
a#
Telefonas Monroe 2500
ka valstybė, žmonės renka ti,* tiems atsakymą nešė ku- lio mėnesyj buvo netvarkus, kad užkirtus kelią didesniam Sai, tai tuomet yra Ženklas, kad
ir
baisesniam
priešui,
o
mes
Krautuve
atdara Seredomis ir
nobodus,
keblus
susisieki
n
a
s
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
valdžią. Tai tiesa. Taip turėtų Hpka, kartuvės, arba kalėjiPetnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais
patyrimas priduos Jums geriausią
nlas
vakarais iki 10 vakare.
$IMPL£X UNJVERSAl
buti.
'
- ^ r tai ne diktatūros ap- Lietuvoje, tiek dabar pamatai to nenorime atsiminti, priesin- patarnavimą už prieinamą kaina
net
taip
žemai
net
Iki
$3.00.
patobulinimų, tvarkos, junti gai-nuleidžiame duosnią run
Bet žmonės gali rinkti liuo- sireiškimas?
ka, dar net gerai nedasiklau
nepaprastą džiaugsmą!
JOHN SMETANA
1
sai, kaip jiems patinka, i r ga-i Bolševikai i r socijal-demoMūsų kareiviai daugumoje sę, kas, kur ir kajp atsitiko.
Akių
Specijalistas
li rinkti po iškelta ant jų nu- kratai gana gerai matxy kad
Jeigu mūsų šalies bei lais 1801 S. Ashland A v. Chicago
buyo apiplyšę, suvargę, nera
garos " n a g a i k a . ? I r t a i vis;jų Lietuvoje žmonės nepageiEgzaminas suteikiamas dykai.
mus, o dabar savd akimis ne vės priešai j r mokėjo sūnau*
Kampas 18-tos gatvės.
bus žmonių rinkimas. I r prieįdauja, o jie smelkiasi visiems
galėjau • atsigerėti, tiesiog di- doti saviems tikslams lietu 'ių S-čtos labos viri Platt'o aptlekos.
caro rinko i .Durną žmonės, j vadovauti, įsakinėti, tvarkyti,
•
Kambaris 14, 15, 16, IT i r 18
džiavomės visi, lygindami mū prislėgtą upą K a u n o avanta
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy
Tėmyklte i mano parašą.
bet ar galima buvo vadinti tai I Ar ėia ne yra noras diktatoValandos:
nuo
7
vai.
Išryto
iki
9
siškę kariuomenę su latvių " p a ra, tai bent dabar pasirodyti
ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie
demokratiškais rinkimais. Tai j riauti ?
vai. vakare. Panedėlials, Seredomušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin
pravartu, kad J ė v y n ė s lutilė mie Ir' Petnyčiorais.
vargeliais."
/
buvo parodija. Taip lygiai pa-1 Aiškus dalykas, kad y r a .
gus.
Važinėdamas po Uteno* a- nepaiso nieko, kad auka jos
Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi
rodija išeina i r prie socijalis- Taigi reikėtų apsižiūrėti lietugerovei
brangesnė
už
turto,
pygardą, daugelyje vietų i r
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai /atsibuna kas Pir
tiškos tvarkos. Žmonos renka, viams, kad vietoje Rusijos bu
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio
valdiškose i r visuomeniškose kad tiems-tai broliams ka y
bet po " n a g a i k a . " I r išrink vusių carų, negavus naujų,
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave.
organizacijose galima buvo tik tik ir reikia tiesti ranką su
tieji skaito save "žmonių gal but da niekesnių.
Antanas Overlingas, Rast.
Jurgis Žakas, Pirm.
džiaugtis, kad ir mūsiškiai jau
(Seka
ant
4
pusi.)
išrinktais," daro visų žmonių
Po valglni neužmiršk, kad terlaoV. K.
3201 Auburn Ave.
901 W. 33rd St.
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į kurią Banką Perkelti Savo Tau pinamus
Pinigus nuo Pirmos Dienos Liepos m.

ne

ai- j
tas
ki
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Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St., kampas Leavitt
KODĖL?

-A

METROPOLITAN STATE BANK

sia.
ano

m.

2201/r W. 22nd St, kamp, Leavitt

SERGĖKITE SAVO AKIS. Taupykite Piningus:

i

P. KVORKA & SONS

trą
160
yte.
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LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrove

• 41
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"UŽTRAUKSIM NAUJĄ GIESMĘ. BROLIAI"
r

skaudą, o bemato giedrų dan
gų, nusagstytą pasiaukavusių
Kiek kartų man teko ma
už laisve žvaigždelėmis-vartyti Lietuvos jaunimų, sutar
dais...
tinai žengiant Kauno gatvė
Toli aus, posmus dėdami, mes
mis, tiek kartų ypatingų jaus
sakomės " b r o l i a i s " esą vie
mą kūrenau savo viduje, no
nos, brangesnės už gyvenimo
rėdamas į dainos garsus įpin trumpą kelionę Tėvynės-moti savo pažiūrų žiupsnelius, ku tutės vaikais, kurie amžinai
riais ne tik malonu, bet tan- surišti motinos-auklėtojo3 ry
kiausia-svarbu esti pasidalinti šiais, suburti ir. užburti gyvy
ir su draugais-vienmineiais. bės pradu... I r taip, mes esa
Imsime todėl nuo pat pirmo-- me broliais visi, nors laikas
jo žodžio tos, nemarios, gaivi ir vietos atstumą mus butų
nusmelkusi į pasvietį.
nančios sielą dainelės...
Kam-gi iš Jūsų, Gerieji
".Užtrauks071", susibūrę ratan, uždainuosim,
sumezgę Skaitytojai, neteko gyvenime
tėvynės meilės jausmu kruti-[išgirsti žodelio "brolis " , ku
ries, galingai-drąsiai prabylsi- j ris-gi nejautė tuomet savo
me plačiame aplinkregy pil- krutinėję virpančios džiaugsniausio pasirįžimo atgarsin,jmu širdies bangavimo, arba
kurĮ išnešios aidas po visus kam j i nesusopėjo tada, Lada
Lietuvos kaimus i r miškus, buvote priversti nugirsti skauprikels-pažadins laukuos bo desnę žinutę del savųjų, bro
klestaneius žolynų p u m p u r ė lių a r sesučių likimo!
Vienai tik valandėlei atsi
b u s , atgaivįs-įskįeps gyvybė.*
tryšfcančij^ srovę... Taip, mes traukę nuo kasdienių rupessielos
pakilsime dvasia augšeiau že čių-vargų, skriekime
mės dulkių, nes mųs galinga sparnais per banguojantį Viii
sis g a r s a s praskambės naujos cjenyną i r kalnynus į tą šale
esybės šypsena. " U ž t r a u k i m lę, kurioje minėti dainos garnauj$ giesmę...'' rie tą, ką lig | sai kasdieną po tiek-jau karšiol bedainavome pakrikę, cl«u- tų liūliuoja erdvėse. I r ten
giaus į save negu į Tėvynės tai, pakilę augsčiau dvasiot>
buitį" atsižvelgdami, bet tą .sparnais nuo mažmožių ir diilgiesnię, kurioje ryškiai kiesia kių, parymokime, i t mėnulis
saulėtos ateities rytas, FU r. ežero veidužėly, valandėlę, ma«?6geba užmiršti asmene nuo nau į u s pravartu šį-tą nugirs(Neva
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siaa vaistas tavo skilviui yra EATOPrašalina visos nesmagumus
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui NIC.
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pat. visus aptlekoqua.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 33rd St.

SALUTARA BITERI
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ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj
Amerikoje. 100 Aptiekų yra mušu agentais.

£
s
S

I

Tas liudija, kad žmonės supranta #evą vertę
mūsų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.
Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli
įvairių vaistų, kur čion Vieta visaį neleidžia
surašyti.
* * V'it Č
J
Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj,
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš viso pasaulio pargabentų.
Reikale rašykite mums:

|
v'S

i

n

PROP. J. BALTRENAS,
Chicago, 111.

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visą sųras"g r.rafcų
žolių, š a t o ų ir visų liekarstų.

Atsimink--Ši Stipri Saugi
Valstybine Banką Moka nuo-

Salutaras Chem. Orug Co.
1707 So. Halsted Str.

v

i

šimtj nuo Liepos 1mos ant visu Tau pi na m y
Depozitij Įdety prieš Liepos 15fą dieną.
Pinigus siunčiame į Lietuvą ir
visas dalis pasaulio. $ifkartes, parduodame
ant visų linijų.
\
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P. CONRAD' I
LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St.,
5
J

|

Ohicago, Hl. • |

Kurie gaunate paveikslus iŠ Lietuvos
neatjcieliodarui pasidarykite daugiaus a#ba
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno iŠ kelių skir
tingų.
• Traukiame paveikslus namuose, prie
Bažnyčios,
sueigose, veselijose, grupes,
pavienius Jr tt. Darba atliekame kuoge**4au8ia.
t P b o n e Drover 6369

|
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Central Manufacturing District
1112

West 35th Street

Perviršius suvirs $6,000,000 00
Atdara: Paned., Seredos ir Subatos vak.
A STATE BANK

1
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Šeštadienis,
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pravartu ir m^hj pasimokyti ?nmetė tarp savęs net $70.00,
Neperseaai. Hartfordo Įeik
taktikos: imkime
kiekvieną kuriuos Ir pasiuntė C e n t r t a rastoje skaičiau, kad' Connęereikalą svarstymui be karš- Ačiū vietiniams lietuviams, tieuto valstija jau rengiasi už
čiavimosi, Šaltai; rinkime ži kurie prisidėjo su auka, ypa daryti pusę kalėjimų. Dabar
(Pabaiga nuo 3 pusi.).
nias, taupykime dvasią, tik, tingai padėka pripuola gerb. ten randasi turbūt 12 kalėji
pilniausiu pasitikėjimu, nes, susimildami, nešaukime visa
K. Milašiui'. Jie surinkime tų mų, tai pasįiks tik 6. Vos tik
kitaip elgdamies, nes patys kakarine, nes priešas slankio
aukų daugiausia pasidarbavo. pusė metų praslinko nuo lai
save ir juos žudytumėme.
ja aplinkui visur ir kursto
Antra iš eilės tai Milwaukee, ko, kada prasidėjo prohibioi
Grįždamas prie tos pačios mus riemis prieš kitus.
Wis., liet. kolonija. J i irgi. jos dėsniai veikti, o jau tiek
dainelės garsų, aš drąsiai
Gal kas mano,: " O t , kad aš savo "n.q u o t ą " prisiuntė su kriminalų sumažėjo. Tai kiek
šiandie keliu balsą, nes mušu.
bučiau ministėriu, tai viskas kaupu.
valstijai atsieina per metus už
šalis dabar
atsistojo viešu
eitų kitaip!". Nesiginčysiu.
laikymas lęšių kalėjimų, tiek
moj: jau Seimą mes sušaukė
Nesusipratimas.
Pasakysiu tik, kad du rusu,
ji gali sunaudoti nubaudimui
me,-iš visų Lietuvos pilr<atei
Nelabai senai Lietuvos Mi
taip
prasižengėlių prohibicijos dė*
siu piliečių bus sudaryta val tarpusavy kalbėdamu,
sija Amerikoje paskelbė su
M
džia, valdymosi forma, kons galvojo: " J e i aš bučiau caru, rašą aukų* pasiųstų nuo A- sniui.
Tūlas Waterburyo advokar
titucija, žodžiu, mes ineiname tai lašinius valgyčiau, bryzą merikos
lietuvių
Lietuvos
ant bryzo uždėjęs ", tuo tar
į " n a u j o s " gadynės ėrą.
Raudonajam Kryžiui. Nežino tas nesenai yra išsireiškęs, jei
pu antras manė: " J e i man tek
me kame v* gludi kaltybė, bet prohibicija pasiliks ant visa
Gal kas pamanytų, kad Sei
tų tos laimės, tai, brač, aš ba
dos, tai jaunieji advokatai,
mas visas ned«teklių spragas tus mirkyčiau degute, tiesiog tame pranešime, kurį p. Vilei
kurie dabar mokinasi, neturė
užkimš vienu, galingai-sutai li statinėn įlipęs." Taip-taip, šis yra gavęs nuo Lietuvos
sią darbo, o turėsiu mokytis
nu balsu, todėl čia-tai ir krei rodos puodą nullpyti niekai, o Raudonojo Kryžiaus Kaune,
kito amato, nes su pradžia
piu ypatingą atydą tų, kurie dėlto ne kiekvienas iš mūsų tai visai nėra paminėta auka nuo
veikimo prohibioijos jų dar
dar neužmiršo Lietuvos pa čia-pat padarytų... Valstybės Liet. Raudonojo Kryžiaus B£*
bas einąs kasdien mažyn. Tū
dangės, kad mes jokiu būdu kūrimo darbas yra daugeliu mėjų Draugijos (250,000 au
las New Yorko gydytojas pra
negalime kitais tik pasitikėti atžvilgių sunkesnis, svarbes ksinų). Mes esame gavę nuo
neša, kad didžiose ligoninėse
ir laukti paramos, — teatmena nis, rimtesnis, todėl nieko ne l i e t . Raudonojo Kryžiaus 0alkoholikų ligonių skaičius jau
kiekvienas, kad kitos ^ J v s galima padaryti stebuklu, vis ficijalį pranešimą, kurio nu
diktokai sumažėjo. Pridėk prie
skolins tuomet, kuomet sau kas vystosi pamažu, priešin meris buvo 313, gi Liet. Mi
to prieglaudų reikalo sumažė
galės išsemti krašto turtus, gai, daugiau reiktų pakelti sija gavusi irgi dokumentą
jimą, chirurgų darbus susiuvi
o tuo pačių atimtų mūsų tur sunkenybių.
nuo
tos
palios
organizacijos,
;
nėjimo per girtybę pramuštų
tą.
tų
pačių
metų
No.
317,
(sa
l}ar kartą kreipdamas visų
galvų, tai vistiek valdžia tu
Kam-gi dar šiandie b3butų mintis prie sutartinės dainos, vaitė vėliau). Reiškia, mūsų
rės mažiau nuostolių, o su
paslaptimi, kad krašto gero norėčiau tik palinkėti jums aukos pasiųstos Lietuvos Rau
laiku ir tie nuostoliai kas me
vei, bei turtų taupymui yra visiems ir Lietuvos' Seimui, donajam Kryžiui kur-nors ytas eis mažyn. J e i kas parei
šimtus kartų naudingesnė sa kad kiekviename kūrybos dir ra užkliuvę, af jos užkliuvo
kalautų citacijų, tai pristaty
vitarpė (tarp valdžios ir pi bę mes visados būtume surišti Kaune, raštinėje Liet. Raudo
siu kitąkart, nes šį straipsnį
liečių) sutartina parama — tėvynės ir brolybės meilėo ry nojo Kryžiaus, ar jos užkliu
rašau kelionėje.
paskola!
vo
kur
kitur
Washingtošiais.
Su pagarba,
Jeigu, pVfc., Vokietijai butų
net
Lauksime
paaiškinimų
Kur nieko nepadaro akloji
Kun. P. Saurusaitis.
reikėję gauti šimtus milijar pergalė, kaipo laikinas pada nuo Lietuvos Misijos Washindų užsieniuose, tai aišku sa ras, ten meilė paima viršų; gtone.
! • » • » • • • * *
vaime, jie ir metams nebūtų nors
kažin
kokios
rūdys
Rengkitės prie Seimo.
OENERALIS ELECTRI
tesėjo lėšų milžiniškoms karo gadintų, nors spiegai žudytų,
Kiekvienas L. R. K. R. D.
GAL KONTRAKTORIUS
išlaidoms padengti, kuomet nors degintų ugnis, bdt meilė
Kuvedu dratus j namus ir patai
valdžią rėmė kraštas, jie ko sugeba visur rasti spragą: narys žino, kad šiemet virš- sau kas tik reikalinga prie elek
minėtos organizacijos seimas tros.
vojo net keturis metus L
vienur-žaizdas užgydo, kitur- J)us "VVaterbury, Conn., pabai
PETER BERNOTĄVIClUS
Be tiesioginių mūsų parei sutirpdo ledus, tai vėl — užge
SI W. 2*rd PI.
ChJcago, 111.
gų, kaipo Lietuvos piliečių, ar sina pragaištingą Ugnies liep^<\ goje rugpjūčio mėnesio. Taigi SI
Telefonas Canal 4187
»•. ••••
bent Tėvynės mylėtojų, mes sną, by tik iš nelaimės atvada reikėtų jau rupinties su įne i i
šimais seimui. Kiekvieno sky
dar turėtume draug prisimin vus.
riaus yra priedermė prisiųsti
ti apie paramą tų visuomenės
Gali mums nepatikti partijų seimui savo nutarimus, page
organizacijų-draugijų,
kurios
programai, jų akcijos br.dai, rinimus mūsų organizacijoje.
šiuo metu ytin yra mums brau
jų nuomonės ar gyvenimas, Vėliau paskelbsime ir dieną J 3107 So. MorgMi otreet
gios, politiškai svarbios.
bet mūsų tai šventa pareiga ir vietą seimui. •
CHICAGO, DLLOIOU
Jeigu Jus, amerikiečiai, bū
tilsfu—• T a i * M t i
Visais L. R. K. Jt. D. reika
tumėte nedėję aukų, nepirkę savuosius telkti buriu, keiti
Valandos: — • Iki 11 II ryto,
nusilpusius
dvasia,
žodžiu.
—
•
po plotu iki I vak Nedelto
lais kreipkitės p a s :
paskolos bonų, nerėmę nusų
mis nuo S Iki S vsX vakaro
draugijų medžiagiškai, aišku-- Lietuvi, mylėk Lietuvoj lie
L. R. K. R. Draugija,
mes visi būtumėme' šiandie tuvį!
222 So. 9th Street
" I l g a i miegojo mūsų žemė,
parlindę
svetimų-išnaudotojų
Brooklyn, N. T. Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.
Ilgai ją spaudė svetimi L"
kišenėn, o tuo- tarpu. Lietuva
LUTU VIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palensvtna visų aklu
neturi nei vieno cento, kurį ...bet gana-gi jau, nors kartą AUDIATUR AT ALTERA
tempimą k l i y r a
irisftasttmi skandAprll
butų skolinusi krašto turtą gana kančių, sukurkime širdy
Ime gmlvos, ava i su
PAB8.
šio*
la, aptemimo, nerllo.
se amžinosios Romuvos ugnį,
vptum%. skaadaadttM
užstatydama.
Ir uiaidesualua kariniu akių kreivos akrą
katarakto, nsmtaslo; aatikraa akla tndadam,
kad
neVužgestų
amžinai!..
Nors,
kaip
mūsų
vyskupas,
Sutartys su Anglija del li
Daroma aftamlnaa lektfa parodanti! maklaldaa Akiniai pritaikomi teisin
P. M—Ii*. taip ir aš pritariu prohibici- f^irtat
tai, tall Ir eiti raatantteme parelbata. 8erg«nų, sėmenų, miškų y r a juk tik
Sava ragtJime Ir valkus einančius mo
jai, tiktai in extrema necess- klta
kyklon. Vafcades: nuo i i Iki B vakaro. Ns>
koncesija, kuri duoda anglams 14-11-1990 m.
deilomls ano l t Iki 1 vai. po platų.
itate,
kad
butų
galima
kuoRoma.
pirmenybės pirkti mūsų krašto
1558 W. 47th St. ir Ashland Av.
met
nors
įtikinti
visą
žmoni
turtą, o ne koks užstatas.
Suprantama ir tai, kad LIET. RAUD. KR. RĖMĖJŲ ją pilnąją blaivybe,' tai pro
anglams daugiau
pažadėta, DRAUGIJOS KAMPELIS . hibicija savaime taptų nereika
AMERIKOS LIETUVIŲ
linga. Teeiaus, nesenai patėnes jie pirmiausia Lietuvos
mijau, jog kažkurie lietuvių
La Salle, 111.
reikalais susįdomavo, nors ir
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos
laikraščiai, rodos, kaipo ir la kalbų,
tokioje formoje, kaip kad pri
aritmetikos, knyaysdystės, ste
nografijos.
typewrltlng, plrklybos tei
biau
palinkę
užtarti
slapiajai
La Salle, 111., lietuviai pa
pažinimas
nepriklausomybės
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos Isto
geografijos, polittkines ekonosirodė ištikimais savo paža pusei, negu sausąjai, nes paro rijos,
" d e facto."
mljos, pliletystėa, deUlarasystės.
valandos; nuo t ryto iki
Aišku, jei Francija butų ne dėjimams. Jiems n u 0 L. R. do, kiek valdžia turi nuosto 4 Mokinimo
valandos
po
pietų; rakarala nuo 8
'
palaikiusi lenkų
okupacijos K. R. Draugijos Centro bu lių areštuodama ir nubauzda- iki 10 vai.
ma
prasižengėlius
prohibicijos
vo
paskirta
surinkti
$50.00
8106 Bo. HalaUd S t , Cfaicago.
Lietuvoje, jeigu butų norėjusi
gauti sau Lietuvoje kokių pri sušelpimui Lietuvos pavargė dėsniui, o visai neparodo tos • •' ' ..įNif' • • - • — a J i . M ' J V „U,, "MJgL.
gerosios
lių, bet jie matydami reikale pačios prohibicijos
vilegijų, butų gavusi.
Manau ir mums labai butų šelpimo savo brolių lietuvių pusės.

"UŽTRAUKSIM NAUJA GIESMC, BROLIAI"....
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\ PUIKUS PIKNIKAS
' Parengtas

Draugystes Saldž. Širdies V. Jėzaus v

Ned. Liepos 11 d. 1920
Brighton Parko Parapijiniam Darže
44 ir Fairfield Avenue
Pradžia 3 vai. po pietų.

.

Įžanga tiktai 35c.

Kviečiame visus kaip jaunus taip ir senus ant šio mušu puikaus pikniko kur
jalėsijtjJinksmai laiką praleistį prie puikios muzikos. Tąd-gi gerbiamiejai nepraleis^evp^gos nes paskui^gailėsitės. Muzika po vadovystė Taaėlo.
Kviečia visus
KOMITETAS.

wmm

ir su biskučiu pinigų ateityj bus daug atsakan",.< čių progų pralobti
Juk manai kada nors Lietuvon grįžti ar ne?
Ar taupai pinigus del keliones?
Jeigu ne, tai pradėk tuojau.

l

a

Atdara kiekviena diena iki 9
ral. vakare Subątomls l t Tai. Ne
dėliomis iki 6 vai. vakare.

8. OOEDON,
1415 So. Halsted Street
|*4

B^

kamp. 47 gatve ir Ashland Ave.
1

Miela n
tojams m
miestelio.
Draugija
atsiuntė
Jjietuvos
tokį pat
draugija
gyrimo.

Užtat kad čionais kalbame Lietuviškai.
Tavo piningai apsaugoti nes po Valstijos Valdžios Priežura. Piningus iš šios
Bankos galite gauti ant kiekvieno pareikalavimo, be jokio laukimo.

AR GALI BŪTI GERESNE

6

Dabar
tos kolon
dės Bonu
Štai >
komiteto
W. Leij
nskas ; J .
v i ' u s , M.
Lai
g
Draugija,
nariai!
"Draugo'
1800
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A. PETRATIS

S. L FAB1AN

•

a.

__ •

AMERICAN

A. PETRATIS & CO., Vedėjai
3249 South Halsted Street
Chicago, Illinois
C

'Sll I

'Srsr' a>

Boulevard 611

V
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plačiai
lietuviams
žinoma
mu ra
atūkti
savo
prideristės.

įstaiga savo sąžiniškumu,
rūpestingumu ir mo•
Parduoda draftus (chekius) ir siunčia pinigus į Lietuva ir visas kitas svieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatima. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir
išmoka grinais pinigais.
Parūpina reikalingas popieras ir PASPORTUS ir ima ji savo patarnavimą
$ 5 . 0 0 . Per šita ohsa yra šimtai žmonių išvažiavia.

Parduoda laivokortes i Lietuva ir visas kitas svieto dalis ant geriausiu laivų
kompanijų per LIEPOJU, Danziga, Francija ir visus kitus p o r t u s .

EUR0PEAN AMERICAN BUREAb yra pilnai atsakominga ištaiga ir atlieka
viską gerai ir greitai.
Biuras a t d a r a s : nuo 9 ryto iki 6 vai vakare. Utarninkaie, KetvergaU ir Subatomis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
.

—

J
.

DIDŽIAUSI* ĮIETUVISKI ĮRA'JTUVE CHIGASOJE
•

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišenlul. Gvarantuojame kad
sutaupinsime jums 10% iki 50%
ant kiekvieno pirkinio; nekurie
dalykai mažiau negu wholesale
kainos.
/
Vyru ir Jaunu vaikynu gatavi
drabužiai padirbti ant užsakymo
bet neatsišaukti siutai Ir overkot&l su dirželiais ir be, for fltt'ng
ir kitokio Btyliaus $12.50 iki $60
Pamatykite mušu apecijale eile
Hutu Ir overkotu po $16, 17.60,
20. $22,50, $$5. |f $$0. Juodi
lutai po $41 iki $66. Mellnos vii
nos siutai po $ t l iki $«o. Valku
utai ir overkotal $6.10 ir augi
au. Vyru kelines $t. ir aug»<Slau.
illnos pusvilnes kelines $1.6$ iki
f 17.50. Bpecljalis nuollmtls 6% ant
tena pirkinio siunčiamo 1
>a.

*

KAIP NAMIE. ATĖJUS I

•

TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

(

KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ VISTIEK JAUSIESI

OKYKLA

—

s.

1&20

Parvažiavus Lietuvon

I

1

10
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Dr. M. Stupnicki

-

liepos

«

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokiiii laikrodžius, žiedus, fliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuvižkais rekordąiB ir
koncertinių geriausių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysfiių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiai ir
mucikališkui instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DEOVER 7809

.
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Nuo. sei
susipažint
L. Vyčių siu. Jauči
atliūliuota
fa persiėi
patybėmis
kai yra pi
Tėvynei.
Vos tik
lonijon ir
gaunu užk
pamatyti ]
automobili
žiuoja ap:
vių — nuv
Nieko i]
didelį veži
virš 30 y p
k$
atsid
prie paišini
gerėti viet
nėlėj fars
prisis^ja
prisidengę
labai tink,
Šono fcaliK
nas, o kic
T a r p kalii
statytas''n
aikauis." I
šulinys. VJ
uus, kaip(
Beržyno m
me- n#mažj
" Š i s prud;
4
'ne paraj
.gird, pluki
**parke'', a
delegatanis
sinie graži
žesnėg viei
joki kolon i
Ilgiau gt
nes parapi
namo. Tik
kęs paraj.
kaitlingiaiu
po L. V}c
vieni, gal,
eiti į paiu<
susiriiikinK
prisidėti
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Šeštadienis, liepos 10 1920
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KANKAKEE. ILL.
~ \

Miela mums pranešti skaity
tojams malonią žinią iš šito
miestelio. Vietinė šv. Jurgio
Draugija per savo komitetą
atsiuntė į ' ' D r a u g ą ' ' $500.00
Lietuvos Laisvės Bonui. Ų&
tokį patrijotišką darbą M
draugija užsipelnė didžio pa
gyrimo.
Dabar girdėt, kad ir kiti
tos kolonijos gyventojai pra
dės Bonus pirkti.
Štai šv. Jurgio Draugijos
komiteto nariai:
W. Lencevieius, A. Parašinskas, J. Kaminskas, A. Hsevi"'*us, M. Šaltis, J. Krulikas
Lai gyvuoja
šv. J u r g i o
Draugija, jos valdyba \r visi
nariai !
" D r a u g o ' ' L. L. Paskol. stot.
1800 W. 46th St.
Chieago, I1K
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LAVVRENCE. MASS.
Įspūdžiai.

nois
r mo
lo da
bitai ir

f

ubato-
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Nuo. senai laukiau p r o g o j
- susipažinti su mūsų jaunimo—
L. Vyčių — organizacijos lop
šiu. Jaučiau, kad jaunimas,
užliūliuotas tame lopšyje, y :
fa persiėmęs mūsų bočių ypatybėmis ir kaipo toks visiš
kai yra pasišventęs Dievui ir
Tėvynei.
Vos tik atsilankius šion kolonijon ir spėjus užkąsti, tuoj
gaunu užklausimą: " a r nenori
pamatyti parapijos ūkės f Štai
automobilius, parapijonai 'va
žiuoja apžiūrėti savo daržo
vių — nuvež..."
Nieko nelaukęs įsisėdau j
didelį vežimą, kuris talpina
virš 30 ypatų, ir į trumpa^lai
ką
atsidūrėme priemiestin,
prie pušinėlio. Negalėjau atsi
gerėti vietos gražumu! Pakal
nėlėj parapijonai kas norėjo
prisisėjo daržovių. Kalnelis
prisidengęs smulkia žolele ii
labai tinkąs žaidimams. Prie
šono kalnelįo suaugęs pušy
nas, o kiek toliau beržynas.
Tarp kalnelio ir giraitės pa
statytas-namas, tinkąs "pik
nikams." Netoli namo iškastas
šulinys. Vanduo šaltas ir ska
uus, kaipo šaltinėlio. Ui už
Beržyno matėsi prūdas ir ja
me i nemažai - žmonių plukdėsi.
" Š r s p r ū d a s , " paaiškino man,
" ne parapijos. Gera vieta.
,gird, plukdytis... Čia tame
" p a r k e " , suvažiavus L. Vyčių
delegatams, 22 d. rugp., turė
sime gražų pikniką.." Gra
žesnės vietos, pamaniau sau.
joki kolonija neturi...

Vyčių seimo, kuris įvyks rugpj. 23, 24 ir 25 d.
Visas parapijoj darbo apa
ratas pasirodė labai geras. Yra nemaža pasišventusių asme
nų. Ypač stebina mane trys
nenuilstančios Lietuvos duk
terys: p-lės J . Kriviutė, Sidevavičiutė ir Getantaitė. Savo
uolumu ir ištverme jos aptu
rės nevystančius vainikus nuo
Dievo ir Tėvynės.
Kelionė į Worcesterį.
Birželio 27 d. Lawrenco
jaunimas — Šv. Pranciškaus
parapijos ehoras, — po vado
vyste vietinio vargonininko p.
M.
Pauliukaičio,
važiavo
" t r o k u " į Worcesterį L. D.
S. surengton gegužinėn, o va
karė dalyvavo išpildyme kon
certo programos. Kelionė ėmė apie 6 valandas. Argi ne
pasišventimas važiuoti taip
ilgą kelią vargingose sėdynė
se?! Po koncertui tesugrįžo
4:30 vai. panedėlio rytą. Už
poros valandų didžiuma turėjo
eiti prie darbo...
Mažai dirba.

8
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Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai.
Kurie.yra paėmę* pardavinėti serijas, meldžiami y r a jas grąžinti ric
vėliau kaip 16 Liepos t. y. pėtnyeioje
Komitetas.

Jaunimas veikia.
i Vyčiai ir vytės lenktyniuota.
Ketvirtadienių vakarais turi
vakarėlius, vadinamus "vyčių
sočiai". Vieną sykį programus
rengia merginos, kitą-gi vai
kinai. Be abejo, t:e programai
yra įvairus ir turiningi.

Dabar visų vycuj domė at
kreipta į busimąjį L. Vyčių
seimą. l i k i m a i tur *. išvažia
vime, p a r o d ą / k o a ^ r t ą , teatrą
ir t. t. Iš savo pusės norėčiau
priminti idėjos draugams, kad
surastų budus ir pasistengtų
atvykti į Seimą. Kiekvienas L.
Vyčių organizacijom lopšyj r a s
daug naujų įspudž-ų, naudos.
Prasidėjo vasarai* m o k y t a .
Per vakaeijas L£WKcnee pa*
gerb. klek kun. F . -Yircnauskį
vieši trys moksleiviai. Šie mo*
kins vaikučius. .Svarbu, kad
lietuviai pasmaud^.i pro^a ir
Ilgiau gėrėtis nebegalėjau, siųstų savo vaikučius pamones parapijos " t r o k a s " grįžo kosna.
. Vytis.
namu. Tik stel>ėjau8i • pasiti
.
kęs parap. svetainėj nepersGRAND RAPIDS, MICH.
kaitlingiausį jaunimo burei)
po L. Vyčių vėliavaf. Žinoma,
Birželio 24 d. grandrapivieni, gal, neturėjo laiko at diečiai turėjo progos išgirsti,
eiti į pamokas, kiti da laukia k^ Tautos Fondas yra nuvei
susirinkimo, kad prisirąžyti ir kęs.
prisidėti prie suruošimo L.
Gerb. K. J. Krušinskas, T.
-H

•M-

Viso surinkta 31 dol.
F. raštininkas, belankydamas
T. Fondo komitetas taria
kitas lietuvių kolonijas, neap
aukotojams nuoširdžiai ačiū.
lenkė! ir Grand Rapids'o.
Įžariginę prakalbą p a s a k ė
Klaidos atitaisymas
gerb. klebonas kun. ArDexnis.
Birželio 4 d. kunigo Miro
Atsilenki usis svečias kalbėjo
dviem atvejais. Pirmoje kal no prakalbose A. Talačka au
boje aiškiai bei faktais priro- kojo 4 dol., " D r a u g e " buvo
dė, j p g surinkti per penke pažymėta tik 1 dol.
rius metus T. Fondo pinigai
P. A. L.
•
tiksliai buvo sunaudoti.
*-^—|
CICERO, ILL.
Antroje kalboje
palygino
Liet. Am. statistiką su auko
mis. Pasirodė, kad penkerių
metų aukų plaukimuose pilnai nesutinka jų skaitlinė da
linant nei po vieną dolierį as
meniui. Ir neužginamoji tiesa
kiekvienam matėsi, joį
to
svarbaus momento bėgyje r a :
dosi mūsų tarpe tokių, kurie
ir sulūžusiu centu neparėmė
taip prakilnaus ir švento dar
bo. J o kalba buvo aiški, ma
loni, nieko neužgaunanti. Pu
blika pilnai buvo patenkinta.
Gaila tik, kad vietos lietu
viai taip mažai domės krei
pia į prakalbas. Priežastis gal
yra tame, kad dabartiniu lai
ku, apart pasišventusių žmo
nių, lankosi po kolonijas ir
kiti "kalbėtojai", kurie pu
svetima priedanga apteršia tą,
kas visuomenei % yra prakilna
ir brangu. .'
f
Pavyzdžiui imu birželio 15
w

bėtojas, kuris jums labai plačiai paaiškins apie organizaciją.

3

Pastaruoju laiku daugelis
nusiskundžia neturį
darbo.
Kaip greit darbai pagerės—. d. Tą dieną vietos tautininkai
pasikvietė tūlą sandariečių
nežinia.
"kalbėtoją," J^uris kalbėda
Parapijos piknikas.
mas Šv. Jurgįo svetainėje vie
Liepos 3, 4 ir 5 d. parapijo- šai drįso,' nei faktais nepj-ironvs rengė savo "parke" pa-* dydamas,
T' "T.","" surasti
~.7T. ". kalčių ant
* ..
., .,
.,
.
rapijosparapijos
pikniką, skolą.
idant Karbo
panai
kinus
nas ^erb. kun. F . A. Virmausu^H ii.pinasi n a u p * bažnyčios
reikalais, nes senojuu šventa
dieniais žmonės įieulpsta. Kad
darnai '. trai eitų r kad visi
suprastų šį reika'ą, bematant
atsistos, naujgi didžiulė Baž
nyčia.
•

38

Jūsų atsilaikymas ant šio pikniko atneš dviguba naudą; vieną,kad
jus gražiai ir dorai laikę praleisite, o antrą} kad tuo pačiu kartu paremsite našlaičius,. kurie jūsų paramos laukia. Apart pikniko bus žymus kai-
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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ĮŽANGA NEBRANGI

RENC IAMAS

IESI

1

Bergmao* Darže, Rivernde, E

PIKNIKĄ

'

S

C'iceros Dieninės
Vaikų
globos (Day Nursey) susirin
kimas vietoj 5 d. liepos bus
panedėlyj, 11 d. liepos, 7:30
vai. vakare.
*

Vienas draugijos delegatas
klausė ;inanęs, 'kodėl dabar
sustojo vaikų globa ir primi
nė, kad daug yra neapnlpintų našlaičių. Tat šiuo viešai
pareiškiu, kad\I>ieninė Vaikų
globa neima globoti vaikų, ne
turinčių tėvų. Šita įstaiga glohoja tik tuos vaikus, kurie tu
ri tėvą arba motiną, arBa abu, katrie turi dirbti, o netu
ri prie ko vaikus palikti. Pirma-našliai arba našlės mokėjo po 20c., difcbar mokestis pa
kelta iki 30c, o abu tėvu mo
ka po 50e. p
Kadangi (j^^rtiniu laiku
Ciceroje trūksta namų gyvenimains, tatai nutartą įsigyti
nuosavas namas ant parapijos
žemės. Ateinančiame susirin
kime bus išduota* raportas iš
mūsų darbuotės, todėl kvie
čiami yra susieiti visų drau
gijų atstovai. Pageidaujama,
kad kuodaugiausia atsilanky
tu ir tėvai' tų vaikų, kurios
Dien. Vaikų globa globoja. .
Su pagarba,
Vardu Direktorių,
L Mikolainis,
1529 S. 50 Ave.

* > • • « • mįm • • • » » » » » » » » » » • • • • • < • [

REZULTAtAS— REPUREJKALAUJA^
/
TACIJA.
REIKALAUJAME. ,
Jeigu gydytojas — specia buči«rio, kuris galėtų būti managelistas yra pagarsėjas iš re rium—graspadorium. Liet Kooperatviškoj Krautuvėj. Turi gerai nusima
zultatu savo padarytų opera nyti apie bučernės ir grosernės biz
Atsišaukite laišku, reikia kaucija
cijų, tuomet ligonis nesibijo nį.
uždėti.
JONAS KANCIERllJS,
pasiduoti jo peiliui. Jeigu vai
MinersviUe, Pa.
stas, pagarsėja kaipo geriau 443 North SL
*
sius rezultatus išduodantis tuo
REIKALINGI LEIBERIAI
met žmones perka. Pasiskai
del fabriko darbo. Pastovus
tyt žemiaus paduota laišką:
darbas.
Springrield, 111. kovo 15, 1920
LLNKBELT
— Aš turiu rašyti ir padėkoti
39th ir Stewart Ave.
Jums už jusu vaistą Triners
American Elixir of Bitter WiR EAL EąTATE SALESMAN
I'.lną
arba puse laiko. Mums reikia
ne. Aš sirgau per ilgą laiką,
vyrų, gerų darbininkų ir gerų tegibet ačių jūsų vaistams esu tatorių mūsų kampanijoj, kuri prasi
šiandie sveikas ir visuomet tū dėjo. Mes jums padėsime ir pakelsi
me iki 110,000 algos į metus.
rių butelį po ranką reikalui
JAV ARAS and JOHNSON
Stli floor—118 N. La SalleStr/
priėjus. Mrs. J . Porink.'* Mes
esame užtikrinti jeigu pamė
i ME1KA
:iKAIJNtiAK
'.*
ginsite tai be jų niekados ne Kepėjas^|(baker)
MasY(baker) dfrbti prie antros
gera mokestis atsišaukite:
busite pasiklausk savo aptie- rankos
C. WITKOW8KY,
koriaus, o jis tau pristatys
3628 W. 25 SU*.
kiek tik norėsi. — Joseph TriPalaikau Jono Duchavičiaus, pas
ner Company, 1333-45 S. Ash kutiniu
laikugyveno
Philadelphia,
Penna, jo sesuo ir švogeris gyvena
land Ave., Chieago, 111.
• »

(Apgr.)
=r

NAMAI ANT PARDAVIMO
Parsiduoda bizniavas
namas
puse muro puse
jnedžio,
geras
del saloono, dar
ir barai yra ja
me, labai gera
vieta del Lietu
vio. Randos ne
są ant mėnesio
$92.00
Kaina
$6,750.00.
Parsiduoda mūrinis namas 2
flataa beismente 4 kambariai neflatas fceismente, 4 kam bariai 4 ne
toli nuo Šv. Jurgio Bažnyčios.
Randos nefia ant mėnesio $32.00.
Kaina $2,850.00

•

•

—

'

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos
veikalėlis.
Parašė
Vystanti šakelė
Veikalėlis
neperdidelis,
lengvas sulošti, gražaus i r
rinito turinio.
Norėdami gauti Adre
suokite:
" D R A U G A S " . PUBL. CO.
1800 W. 46th Str.
Chieago. 111.

Tel«phon«: Tards «482

AKUŠERKA
A. SHUSHO

. ••

Turiu patyrimą
moterių ligose; rū
pestingai
prifiuriu ligonę Ir kudiI ki laike ligoa

Beisogaloj, Lietuvoje. Jis pats arba
kas apie j j žinot praneškite:
& CIBULSKIS,
V
208 Cardoni Ave., ..Detroit, Micn.

S255 So. Halsted St.,

ANT PARDAVIMO.
fixtures ir stoek'as. Atsišaukite:
J. G. SEREIKAS,
8246 Emcrald Ave.
•

•

•

"

'

Chieago, DJU

9

Dfi. G. M, GLASER

•

.

BARGENJLS.
Ant pardavime lotas 76x125 ant Oak
Park Ave., Bartletts Highland, par
siduoda per savininko
JOHN FLOREN
4SM No. Uantliii Ave.
Tdefonas Irving 864S
PABSIi>l'OOA.
Barzdaskutykla (Bkrk>er Shop) lie
tuvių apgyventoj kolonijoj, priežas
tis pardavimo savininkas eina j ki
tą "biznį" Atsišaukite:
J. K. LAKUS.
524 W. Haltimorc St.
BaJtimore, M<1

rraL.tikuoJa 28 metai
Ofisas S148 So. Morgan SC
Kertė S2-FO SC,
Chlc»go, RL
SPECIJALISTAS
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki * po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare.
Ned ė Iromis nuo • Iki 2 po piet.
Telefonas Yards 687
t

2 — « » -»

katalikų veikėm i$ juos pur
vais apdrėbti. To liberalo tau
PARSIDUODA
medinis
namas,
pagyvenimų, ce
škalo kalba dideliai supyki
J*arsiduoda gražus mūrinis na mento beismontas,2 vanos,
gazas, ePerkėlė savo ofise, po nuna.
mas 4 flatai po 6 kambarius ga- lektra. Parsidaoda pigiai neis savi
no grandrapidiečįus ir apvilė,
zas ir vanos. Randas neša ant mė ninkas išvažiuoja į kitą miesteli.
Avenue
nes jie eidami į prakalbas ne
nesio $11Q.00. Kaina $10,250.00 Atsišaukite nedelioj nuo 10 ryte. 4729 S. Ashland
„i
sitikėjo to išgirsti.
jis yra ant W. 66th St. ir S. Union iki 7 vaare.
Specšalistas
džiovu,
naotenj ir vy
4680 Archer A*e.
Ave.
4ttbai
gražioj
vietoj.
ru
ilgu{irandrapidiečiai! juk lai
'*
prie Crawford ( 4 0 ) Ave.
—
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
kas, jau laikas, tą visą aiškiai
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
Parsiduoda' bumiavas medinis na
ANT PARDAVIMO
vakare.
Nedėliomis 10 iki 1.
permatyti. Atėjo laikas rauti SIŲSKITE PINIGUS I LIETU mas su 5 flatais, dailiai aptaisy 2 augščlų mūrinis namas 4 flatų su
Telefonas Drexel 2880
tas ir gražioj vietoj ant S. SSdc. dviem krautuvėm, f u kambariais už
net iš šaknų tuos, kurie ter
pakalyj
moderniškas.
Parsjduods
už
VA PER KAUNO BANKĄ. Randos neša ant mėnesio $73.00.
šia, begėdiškai bjauroja, ger
Kaina tiktai $5,450.00 jj galima labai prieinama . kaina.
i7rt?-*r n\ zt r.tMea
tarime
padare
sutarti
suv
btinus mūsų katalikų veikė
išmainyti ant mažesnio namą ar Savininkus.
"* /
jus, ttios, kurie drįsta tremp T^etuvos Prekybom ir Pramones ba ant loto geroj vietoj.
1783 W. 51 Str.
Bankų Piningą Huntimo reikale,'
ti kojomis brangiausius inustj
Mes siunčiame •* ])inigu8 Mar Didelio bąrgenas ant Bridgepor-,
BARGENAS
to parsiduoda namas m«dinis ant parsiduoda mųflnis
jausmus, ardyti mūsų vieny
namas pigiai ant
kiems tiesiog in LietuWw Preky 2 lubų. 2 platai po 4 kambarius ir
kampo,
gražioj
vietoj.
Elektra, va
bę ir kelti nepykantą. Pagei bos ir Pramones Bunkon, Kaunas.
ADVOKATAS
2 flatai po 2 kambarius. Bandos nos, telefonas ir'garadžius del '2 a u  •
Ofisas Didmiesty j :
daujama, kad kviesdami kalbė
Yiršminėtas Bankas Išsiuntinėja neša per mėnesi $45. Kaina $3,- tomobilių. Tas namas atneša gerą *
pelną. Kainuoja tiktai $8,000.00 vi 5 29 South La Salle Street
tojus rinktutės žinomus'as adre^antamg į nurodytas Pastas 500.00 jis yra dabar tik iš lauko sų
pinigų" 'nereikia įnešti; galima pa
Kambarį* 334
numalavotas.
Viskas
geram
stovi
j
.
laukti.
menis.
greitai ir užtikrintai — pinigais.
Ateikite ypatiškai pamatyti.
Afes Parųpiname Pasportus, Pa
Parsiduoda^ geras ant 2 lubų eOOI So. Honore Str. Oiicago, III.
Gaila, kad Šv. Jurgio-drau
TeL Oeotral 8S33
Tel. Prospeet 1424.
medinis
namas
2
flataipo
6
kam
tarnaujame
atsSteisime
su
Taksais.
gija savo svetainėje leido taip
Parduodame Laivakortes ant jysų barius. Vanos gazas, elektra kiek
Vakarais, 812 W. 33 S t
kalbėti.
linijų i Lietuva, ir iš Lietuvos Pa- vienam kambarij. Randos * neša labai pigiaiPARSIDUODA
2 lubų augščio medinis
TeL Tards 4881
$40.00 ant mėnesio, parsiduoda tik
Kaip esmi pasakęs, jog čio*
darlanc tam tikrus Affidavitus clel už $3,350.00 kas turite nors pe»- namas, 3 pagyv. 2 po 4 kambarius
nykščiai lietuviai nedaug do išvažiavimo Pasportu per Ameri
| pagyv. 7 kambariai, randos 46Ę.0Š
kis šimtus tas j] galite pirkti, o į metus. Prekė tik $2,500.00 prie iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiufiifii
mės į prakalbas kreipia, rasi, kos atstovą važioujantems iš Lie likusius ant išmokesčio kaip ran
— Savininkas ant 2ro floro.
2484
So. Inion A?o.
visiems bus aišku iš augščiau tuvos i Amerika.,
dą.
.••_.i.
paduoto pavyzdžio. Tokiu bū
BaTome yįws legaliŠkus Doku
Parsiduoda labai pigiai mūrinis
PIGIAI IR GEHAI.
du ir šiuo kartu nedaug žmo mentus, J Lietuva jr Amerjkoj su napias ant 3 lubų labai geroj Vie
Parduodam ir mainom namus, lo
tus,
{armas ir visokius biznius. Pas i
toj
3
flatai
po
6
kambarius
vafros
užtikrinimo
Amerikos
ir
Lietuvos
nių atsilankė.
mus
g a l i n a gadti' visokių pasirinki
ir gaza*. Randos ant mėnesio
i i i ti
Kadangi kalbėtojas, baigda valdžios teisėmis.
mu.
$75.00.
Parsiduoda
tik
už
$7,800.Ir visais kitais reikalais kreipa
•tsišaukitą pas:
mas savo kalbą, ragino žino00 nepraleiskit tos geros progos.
A. GRIGAS * CO.
»
ne* kiek kas gali paaukoti kitęs- pas lietuviams gerai pažįsta 3et kreipkitės į mano ofisą del
3 U 4 s. Halstad * . , Chieagp, 141.
| ,
platesnių žinių.
tėvynės jabui,tai perėjus per mus.
* #
GERA PROGA
svetainę aukojo:
ZOLP & BAR0US,
GEORGE PETKUS.
Parsiduoda: pekąraė, buoernė, gro|Cun. A. Dexnis $5 dol., 8. 4547 S. Hermitage Ave.
Real Estate,
Loans
& r»ė ir gyvenimui namą* tirštai apyj«toj iioluvlu ^r lenkų.
Prano&evičia 4 dol.
Ohicago, m. Tel Ywrd» 145 Inkurancą, Foreign Exch«age TfOhtoj
Priežastį* pardavimo, savini^jjoi*
.vaduoja L|etuvon. Dfl platesnių ži
Po 1 dol.: A. Mondeika, A,
and Steamship Tickets.
nių malonėkite kreiptis liuo adresu:
Lekešls, P. Lekelis, J . Žale3402 S. HalBted St. Chieago.
PARSIDUODA
V. J. LATVENAS.
41t
La*c*m
Avo.
Rookford, IU.
duonis, O. Sležaitė, S. Bartu- naujas 5-kių kambarių namas «u pu
Tel. Yardg 5379
škevičia, J . Vaičiūnas, J . Ba- se akro žemėf, tikra vistų -farma,
ANT PARDAVIMO
netoli miesto rf#žkelio ir kitų paPARSIDUODA
nis, JI Akamavieia, K. Kafi- rankumy. Parsiduos pigiai už Cash
puiki ir grali Grosernė ir Saldainių
Ir du awnai turi but par Krautuvė. Puikioj vietoj. Bietuvių
kauskas, A. Kemera, P. Bal arba ant. lengvų išlygų. Atsišaukite •aliunas
duoti
trumpu
laiku, už pigia prekę ir Lenkų apgyventoj. Biznis išdirb S£(t86l k V»?iltflMG60.
laišku pas savininką:
llftuvių apgyventoj vietoj.
tas per t metus.
čiūnas, P. Medelinsaks, M,
Savininkas,
KAZ. VgJKflKl*,
A. CHERNAtH&AS,
lulinckas, J. Starai*.
463* Mart&field Ave.
4381 So. Heraaitage Ave.
BOK
15
Betvyn, R!.
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DR. CHARLES SEGAL
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Šeštadienis, liepos 10 1920

DRAUGAS

«

DIDŽIULIS METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Švento Jurgio Parapijos Chicago, Illinois

•

PIKNYKAS

Nedelioj, Liepos-July 11 dieną 1920 m.
Riverside, Illinois
ROMAN
.

K^ip girdėtis žadama važiuoti visi Parapijonai ir daugybe kaimynų, nes ten bus kaip kas metą visokių valgiu, šiltu ir šaltu. Rengėjos sako kad bus labai pigus ir gardus, nei
nes mųs geri
rapijon's biznieriai sudovanojo
valgių ne
Apie gėrimus ką-gi ir besakyti bus {vairiausiu saldžiu, karčiį
parapijoms
suaovanojo I daugybes
aaugyoes valgiu — Patartina
raiaruna važiuojant
važiuojam j pikniką
pucniKa. _ iš namų
i < gėrimu nesivežti.
<
nį iiir rukščių.
_••
••
*vl
V 1
_*
Bus tikro lietuviško aluko su suruku.
N
Muzika bus puikiausia — įvairių įvairiausiu žaislų. Bus tai nepaprastas piknykelis, bet kaip kas meta taip ir šiais metais. Milžiniškas Lietuvos Kermošius — kur žmones susivažiuoja iš
kelių parapijų — pavaišina viens kitą-pasikalba pasilinksmina ir vakare linksmučiai gryžta namo. Taip buvo pernai bus taip dar gražiau šįmet. Visi kaip vienas į Šv. Jurgio Parapijos Pikniką.

ĮŽANGA TIK 25C. YPATAI.

Kviečia visus

i

KLEBONAS IR KOMITETAS.
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CHICAGOJE.
-

wm

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS,
N

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮi
KOLONUI).

.

——

KORONF-RIO

TEISSJAS

PAGYRĖ POLICMONĄ.
šeštadienis, liepos 10 d.,
šv. Septyni Broliai kentėtojai. Tasai nušovė atkaklų plėšiką.
Sekmadienis, liepos 11 d.,
I\oronerio prisiekusieji tei
Šv. Pijus I.
Pirmadienis, liepos 12 d., sėjai p a d a r ė , pagirimb ndosprendį polfcmonui F o g a r t y iš
Šv. Jonas Gvalbertas vien.
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PRANEŠIMAI.
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Riverside, III. |

^

SVARBUS PRANEŠIMAS!
I
•

- Pirmieji Siuntiniai Pinlgn J Lietuvą Jau Pristatomi

S

i

•

VOKIETIJOS PINfGJ* SIl'NTIMO FIRMOS, per kulias tiktai pradžioje Imvo vienintelio kelias paaiqsti Aiiiiffrvs ! LIETUVĄ, mums praneša, kad Jos jau PADARĖ K I U R T I SU 2 RANKOM R A I N E ,
ir kad v N pirmiau prisiųsti ir sulaikyti PINIGAI | IAETUVA *au pristatomi' ref^iliariai adresantnms
į vieta
š-ii žinia mes pranešame SAVO GFRRIAMIEMS SU NTFJAMS, kurie dar nėra gav? žinios nno
pasiųsiu ptliiKŲ ir ITlTUCRtNAM, KAD MVSĘį BANKĄ, kaiiH> Valstybinė Lietuvių Banką, del gerovės
SI I M l .H ir SAVO BIBZNIO, dėjo ir deda visas pastangas, kad pinigai Imtu kuogreičiausiaJ Lietuvon
pristatomi ir ŠIMTAI MISI' SIUNTĖJA JAU GAVO KVITAS Is L I E T l * O S .
— f VISAS DALIS LIETUVOS PINIGAI PRISTATOMI. — Siuskite tuoj kol dar žemas kursas
Markių Per nuisų Banką galima pasiųsti pinigus j Lietuvos arba Vokietijos Bankus ant taupymo, kur
N
mokama S—?—
.

UNIVERSAL STATE BAN K
3252 So. Halsted Str.

Chicago, I1L

L _

•

i

Nedelioj, Liepos 11 d., 1920

g NATIONAL GROVE,

J. M. S.
Liepos 1 d. " K a n k l i ų * ' chorasfc įrengė šeiminiu} vakarėlį
Hv. J u r g i o p a r a p . sVet. tikslu
pagerbti vargonininką p. B.
.fanušauską, kuris per 15 metų
ė:a darbavos Bažnyčiai ir tė •*:
IŠ BRIDGEPORTO.
vynei ir kuris d a b a r pasitrau
kė i3 vargonininkystės. Vaka- Žinotina S. L. R. k. A.. 15
kuopos nariams
rėlis buvo su t a m - t i k r a pro
g r a m a , susidedančia IH prakal
šiuomi valdyba skelbia, jog pribų ir dainų. Vakar© vedėjum. puolantis kuopos susirinkimas Aebuvo p . A. Budri s.
dėlioj, liepoa 11 d. tapo atidėtai?
P o skanios vakarienės pra- į nedėlią, liepos. 18 d Priežastis
F o g a r t y išsitraukęs revolverį sidėįo p r o g r a m a . • P i r m u t i n ę atidėjimo yra mūsų parapijos piK
TRYS N I E K Š A I UŽPUOLĖ paklojo vieną plėšiką, Ki
|)raKaloą pasakė klebonas, kun. nikas, kad nei vieno neatitrauki i,
MERGAITC.
tu du pabėgo.
M. K r u š a s . Jis- p . J a n u š a u s - nuo pasilinksminimo dienos.
Kuopos valdyba.
jkui re>Ž|į* padėkos žodžius už
«
/
*
Visi atsidūrė kalėjimam
^
,
r—
taip-ilga* darbavimosi šioje paM I E S T A S P A S K Ę S SKO r a p ' j ° J ir sudėjo š i r d i n g u s
Tautos FondoV39 skyr., prte Šv.
Trys jauni ' ' b o m e l i a i " a n ą '
LOS*.
Iirtkėjimus visuose jo ateities Kryžiaus parapijos, poismVtini« su
vakarą užpuolė Clarą Petert
darbuose. Paskui gražias^)rak. sirinkimas turėjo įvykti nedėlloj,
son, 16 metų, 5853 ST. Raeine
]>asakė kun. J . Svirskas, l^un. liepos 4 d., 4 vai. po pietų." Bet
Šiandie jau trūksta
ave., ties Libby viešąja mo
Y. Vilkutaitis, Clevelando, O- neatsilankius nariams ir iš valdy
$1,600,000.
kykla. Ko. Morgan ir West 55
liio lietuvių Šv. J u r g i o p a r a  bos atėjus tik erviepi nariam, susi
vilt
&
rinkimas negalėjo įvykti.
Paskelbta, k a d šiandie mies pijos klebonas, ir kiti.
Niekšai mergaitę įsitraukė
Užtat visi ateikit į Aį susirinkiKlasiškų muzikos šmotelį
tas turi už $1,600,000 įvairių
a
L-ii)-i c i-ii»»i l i n f i n a i i ^ r i ' l r t i l t .
mokyklos kieme ir ė*ne drasmų,
kuris
turi bitinai įvyktį u
a
n
t
pijano
išpildė
p-lė
Petsąskaitų ir neturima
pinige
tafninko vakare, liepos 13 d., 7
kvti.
* '"
kiutė.
anas apmokėti.
«
valandą, Šv. Kry^auR parapijos
Nugirdo riksmą netolies tos
Solo
g
r
a
ž
i
a
i
dainavo
"
K
a
n

Ligi metų pabaigos defici
svetainėje, prie'46 ir Wood gat
vietos praeinantis poliemonas tas sieks mažiausia 6 milijo k l i ų " choro nariai, p-lė M. i J.
vių.
Šitas pašoko ir visus tris su mis dolierių.'
Gurinskaitė ir p. J . Rama
y A. F . Metrikis, pirm.
areštavo. J i e y r a : Robert Bronauskas.
phy, Thomas VVard ir Henry GAZAUNIŲ D A R B I N I N K A I ' Duetus p a d a i n a v o : p-lės K.
L A I Š K A S IŠ L I E T U V O S .
Nelson.
L A I M Ė J O R E I K A J i I V I M U S . [ J o v a i š i u t ė su v O. Mikniute ir
v••• : '-'
v P-J
p-lė M. L. Gurinskaitė su" J .
PIRKITJE KARfiS TAUPYNuo/ Domicėlės Buividaitės
MO 2 E N K L E U U S (VV.S.S.).
3,500 gazaunių darbininkų Ramanausku.
iš Telšių apskr'., Plungės mies
ž a d ė j o p a k a l t i s t r e i k ą . Tečiau*. . B a i g i a n t programą tapo L^ telio, K a z i m i e r e Buividy. Laižkompanija sulaikė streike iš teiktos p. Janušauskui dova kas randasi pas V. F. Andrulį,
pildydama darbininkų reika- n o s : viena nuo klebono kuri. 2041 So. *Kuble St. Chicago,
FETRATIS
FABIJONAS
ICrušo, a n t r a nuo " K a n k l i ų ' *
la^4mus. r
A. PETRATIS & CO. Darbininkai laiin&jo 8 va choro. P-iai Janušauskienei 111.
MORTGAGE
BANK
landas darbo .dienoje vietoj 10 " K a n k l i ų " choras įteikė bu NUŽUDĖ ŽMOGŲ IR P A S
REAL E S T A T E - I N S JRANCE
PRŪDO.
EUROPEAN AMERICAN BUREAU saiandų ir 10 nnoš. daugiau kiete gyvų gėlių:
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortcs
;jžmokesties.
A n t galo dideliai susijaudi
N O T A R I J L Š A S
Nestebėtina, jei kompanija nęs prabilo į savo bendradar*
Nežinomas automobilius va
3249 So Halsted Street, Chicago Illinois
T t L E P M O N F BOULEVARD 6 t l
varosi už augštesnę kainą su bius (choristes i r choristus) ir žiuojantis žmogus suvažinėjo
p. J a n u š a u s k a s , kuris per tiek ir nužudė Williamą Francvartojamu! gazui.
.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

|

Kast Obieago avo. policijos
nuovados.
SPECIJALIS GELEŽIN
Tas poliemonas nušovė plėši
KELIEČIŲ SUSIRINKIMAS
ką J a m e s Muleahv, kurs su
kitais buvo v užpuolęs apiplė
Įvyks Chicagoje liepos 19.
šimo tikslais bilijardine
po
Šešiolikos ••vle/inkeliu dar mini. 944 No. AVells gat. Tuo
bininku organizacijų genera- metu bilijardinėj buvo pami
liai viršininkai turės Oliicago- nėtas poliemonas.
je specijali susirinkimą liepo*
Dar ir pirm to ta pačia die
19 d. NYs kai}) ant rytojaus, nią p o l i c m o n a s ^ o g a r t y buvo
liepos 20 d., geležinkelių dar pasižymėjęs:\J/ttf ta. dieną (tai
bo taryba yra pažadėjusi pa huvo praeitą pirmadienį) buskelbti savo nuosprendį, kiirs v 0 liuosas nuo tarnybos.
palies didesnes darbininkams
Tš ryto jis buvo nuėjęs j
užmokestis.
Oak gat. ežero pakraštį, kur
#
T a d .ireležinkelieeiai nori ii yra viešoji maudimuisi vieta.
kalno prisirengti š u t y t i . tą
Tenai dvi merginos
atėjo
nuosprendį savo aptarimais. mau< lyties. Poliemonas
jas
Kuomet padidinta užmokes perspėjo netti» ežeran, nes etis tarybos bus paskelbta, ma £er"as f:ui*iai buvo neramus.
tyt, tas klausimas bus paves
Merginos nepaklausė. Inėtas nubalsuoti visiems darbi- jusias ežeran p a g a v 0 vilnys ir
nmkjuis. Patys darbininkai jos jau negalėjo pasiekti kra
*
tars savo žodį, kaip jie sutiji- •y A.
*ka pa.lidintą užmokesti* • ± sto.
J a s išgelbėjo F o g a r t y su ki
Tas k'ausima* yra didelėj
žmogum.
reikšmės. Xes nuo darbininku tu Tą
pačią dieną vakare jis
atsineši mo prigulės
tolesnis buvo nuėjęs j bilijardine. Kiek
veikimas ant visu geležinke palaukus inėjo try» plėšikai
lių.
ir. sušuko pakelti rankas.
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kaip sakė, kai-kuriuos daini
m
ninkus ir daininkes užaugino.
I š jo kalbos galima buvo su- =
l
p r a s t i , kad su dįdeliu gailės-; E
IŠ T O W N O F L A K E
čiu skyrėsi su choru. Baigda- [ =
mas kalbą visiems c h o r i s t a m s , f
Birželio 7 d. D. Vyčiu 13 linkėjo geriausių pasekmių ir f
kuopa turėjo susirinkimą, ku bendrai darbuoties su naujų j ~
riame iškelta ir gvildenta ke vargonininkui
letas naujų sumanymų.
I
P r o g r a m a užbaigta tautiniu
N u t a r t a a n t greitųjų įrengti hirahu. .
šeimininį išvažiavime birželio
Vakarėlio įrenginiu daugiau
11 d. toje pačioje vietoje, kui
si uosmet apskritys turėjo me sia pasidarbavo p . J . Rama
tinį išvažiavimą. Baigiant su nauskas, p-lė M. G u r i n s k a i t ė ;
sirinkimą atsilankė iš 36* kuo nemaža darbo pridėjo taip-gi E Pradžia 10:00 vai. ii ryto.
Jžanga 25c. Ypatai. ir
šeimininkės
p-les
R.
Šlekiupos svečiai p p . I. Sakalauskas
Dar neužmiršome pereitų metų pikniko, o jau vel West«aidieeiai gamina lenktines. Bet lek- E
ir J . Miekeliunas bendrais tų tė, K. Garuckaitė, ir O. Kaz 7
tinių simet bus keletas. Dainų lektinės nė neminime. Viduryje daržo, kaip gaidys, stovės raudviejų kuopų reikalais. J i e d u lauskaitė.
Dalyvavę vakarėly j . išsinešė - donas straikeris. Išbandykit visi Chicagiečiai savo jiegas ir sveikatas. Pažiūrėkit, ar visi, kurie
buvo iki pabaigos ir paskui
daug sveriate, priversite straikerį '"giedot." Ištirsite taipgi \Vesfcįaidiečių namų darbo skanių gėg e r u s įspūdžius.
dalyvavo žaidimuose.
s rimų ir patys nuspręsite katra seimininkė pagamina gardesnius yra verta dovanos?
Skrajūnėlis.
Beje,
šitame
susirinkime
£
Piknike bus išlošimas siuvamos mašinos ir auksinio laikrodėlio. Bus muzika ir šokiai.
— i
_
kuopon įsirašė naujas n a r y s
ŽINOTINA.
E Visi, tad į#Aušros Vartų Parapijos Pikniką. Visi į National Grove (Daržą). Riverside,
p. J . J u r a š k a . J i s y r a uolus
= Imkit 22-rus karus iki galui, o paskui La Grange iki daržui. „
darbuotojas įvairiuose
pra
Lietuviai mėsininkai
(bu- i
kilniuose sumanymuose.
Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS. I
čeriai),
tėmykUje
lietuviškus
Korespondentas.
MIIIIlftflIlIllIlIlIlIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIflIlIlIllIlIHIlI tlllllllllllttltfinillllllliMUIIUlIlIlIlHfnilIIIMIIIIllffflIlIlIlIlIIIIIllT
laikra&čius.Naujas sumanymas
kyla del jūsų i r - v i s ų gerovės
IŠ B R I D G E P O R T O .
— darbdavių ir samdininkų.
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m a n ' ą , 42 metų, 7110 Creenwood ave.
Tas įvyko ant kampo Chicaąo ave, ir 74 gat., So. Chicag^'įe.
7
Po suvažinėjimo žmogaus
automobilistas važiavimų gagreitino ir pražuvo.
Šiandie ieškomas kaip v
^T^ ~ l-» . - l _ „ ^ ^
ja* laukuose.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Elgen Laikrodėlių Gold filled paauksintu
gvarantuoti ant 20 moty 12Woarba 16to
"size".

T Jewel Elgin
....
15 Jewd Elgin
17JewelElgin
14 K. grino aukso Elgin
Laikrodėliai 17 Jewel nuo
$35.00 iki

n
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f Daug žmoniiĮ kreipėsi į "Drau
go" knygyną, v norėdami gauti įvairių "Gaspądihių-Virėjų" arba
aiškiaus sakant knygų, kaip ga
minti valgius., Taigi pranešame,
kad jau tokią knygą turime. Ji
vadinasi:

118.75
$22.50
$25.00
$85.00

Taipgi didelie paaiskyrimaa deimantinių, aukso ir paauksuotu len
ciūgėlių, LaVolerų, laketg, guzikij, špilkų, Sliubinių Žiedų.
Kaina, pigesnė 'kaip kitur.

P. K. BRUCHAS
'3321 So. Halsted St.

Chicago, IU.

"VALGIU GAMINIMAS"
*

J o s kaina' be apdarą. , . . .

su apdarais

$1.25

$1.50

Taippat turime kitą labai gra
ži.*) didžiai naudingą knygą:
"MEILŽS GAJ.YBĖ"
Kaina su apdarais
75c.
Kaina be apdarų
45c.
Užsakymus siųskite šiuo adresu

"Draugas'' Publ. Co.
1800 W. 46 Str., Chicago, BĮ.
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiii

ENGI
wrr-coGt SPRJNG

So|d

M kire by fuminirs dealers
ospariment eiores -

ENGLANDER SPRINO BEQ CO.
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