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Musų socialistai nori užimti
storpilvių darbininkų saldžias
vieteles. Anot jų skonies, Val
džia turi paimti dvarus savo
žinion ir pavesti juos valdyti
ir dirbti dvarų darbininkų ta
ryboms, pastačius tik gerus
savo prižiūrėtojus — komisa
rus. Ko vertos socialistų de
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Graikai Pasirengę Pulti Turkus
_ o”

'£

Baigiasi Lenkų Trukšmas Aug.
»
Silezijoje., .
GRAIKAI TURI PARUOŠĘ
ARMIJĄ.

Bolševikai duosią pagelbą
Turkams.
Konstantinopolis, Birž. 11.—
Graikų ofensvva prieš Turkus
nacionalistus Turkijoje
jau
paskelbta. Kaip Graikai, taip
Turkai turi pasitikėjimo sa
vimi.
Kalbant apie biisimus Grai
kų puolimus, Turkų naciona
listų armijos vadas Izzet paša
sakė:
“Neturime baimėj kuomet
Anglai duoda pagelbų Grai
kams. Tegu jie mus puola. Pa
teks jie ir vėl j musų spąs
tus.”
Turkų armijų sudaro 100,000
kareivių. Iš jų 60,000 stovi
mūšių linijose. Užima kuone
tas pačias pozicijas,
kokias
tųirėjo praeitų Kovo mėnesį.

Į i1

mokratų komunos
sukurtos j kad Lietuvos darbininkai iš
bolševikų Rusijoje ir nūn per 100 vienas tereikalauja komu
šamos socialistų, aukščiau į- nos, o visi kiti — nuosavy
dėtas paveikslas vaizdžiai pa bėn, — tečiaus socialistų va
rodo.
dai nujausdami sau gardų ką
Darbininkai skurdą, vergi snelį nepaiso darbo žmonių no
ją kenčia, o jų “naujieji ka rų, žut-but savo žemės refor
pitalistai” lėbauja. Nepaisant, mą varu siųlo.
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Susektas Komunistu Suokalbis
Švedijoje
LENINO AGENTAI ŠUO
KALBIAUJA ŠVEDI
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(Tęsinys).
.buk Misija paskolos skaičius
Kyla klausimas kokiu vardu nesnvedanti 300,000 dolierin.
' vadinsis dabartinis suvažiavi-; Ištyrus pasirodė, kad liudinin■ mas. Nuo vardo debatai nu-1 kas kunigų kalbant negirdėjo,
čiuožia ant knygos, kurių dele- bet girdėjo šnekant savo d.raugatai gali gauti pas svetainės gų, kad tas skaitęs laikraštije,
šiuris dovanai. Pats pirminiu-; buk tokio kunigo taip buvę
kas kalba apie tai. P. Vjnikas sakyta. “Stebisi posėdžio pirjam padeda sakydamas, kad ( alininkas,” tarė vieno socialiskiekviėnas imtų nors po pen- tiško laikraščio korespondenkis egzempliorius knygos “In- tas. “Jis pats yra advokatas
dependenoe
of Litliuania,” ir nejaučia, kad tai yra liežukurių išleido Lietuvos Atsto-įvių rinkimas. Komisijos refevybė. P. Mastauskas gražina rentas pasako, kad komisija
svarstymus prie vardo, l’asi- neturi raporto. Kyla sumanydaro visatina tyla. Jų pert- maš tų raportų priimti. Viraakia p. Bagočius siųlvdamas siems besijuokiant “nesantis”
suvažiavimui tokį vardų, kad raportas priimtas.
jo neišgalima buvo sugriebti.! D-ras Bacevičia referuoja
P. Gegužis siųlo tų vardų, ku- Presos komisijos vardu, kad
riuomi susirinkimas sušauktas. AVashington’o
laikraščiuoP.. Vileišis siųlo ištraukti iš *e netilpo žinių apie susivavėrdo žodžius “Amerikos Pi- žiavimų, nes jis dar nebuvo
liečiu”, bet pavadinti 1-as, ar pricipęs rezoliucijų. Nieko ne£-as Amerikos Lietuvių Suya- buvo apie peticijos įteikimų
/davimas. P. Gegužis afkarto- dėl to, kad jau laikraščiai bu•ja, kų buvo pirma pasakęs. P. vo atspausti, kada ji tapo įKlimas siųlo: “Litliuanian Na- teikta- Tas raportas priimtas,
tional Organizations Conven- Vienas juokdarys sako: “Pretion.” 1’. Klius patariu pridė- sa turi būti sveika, nes jos Ro
ti' “Annual.” Visu krikštyto-' uiisija nuskteda iš vienų dak-—
‘•jtr'diffbh Stt&rtHdo p. 1 R^^-tarų. ”• P. Vileišis kalba, kad pas
pareikšdamas,
ka I, posėdis
kolos
stotims reikia centralės
pertrauktas iki 8:00-vakare,
tyi^i-'bnksūii -mani išsiskirstė. įstaigos. P. Gegužis tų parePo -n'ŠhHrfaf vakaiv; atsida- lnia> P- Hertmanowicz sako,
rius posėdžiui į jį atėjo p. kad tai gera. Labai daug kal
•Clmndlcr. Jis atkartojo savo bėtojų. P. Brendza sako, jog
kalbų, kų buvo pasakęs Prezi p. Vileišis atvažiavęs į Amerldentui. Susirinkusieji nuolat kų panaikino buvusias tuo
•plojo, -rankomis, nes kalba bu met eentrales Paskolų organi
vo ptfna puikių sakinių. Pasi zacijas, o dabar išvažiuodamas
rodę kad kun. Jakaitis buvo sutveria naujas, tarsi, norė
damas surišti rankas savo
jį teisingai referavęs.
Po p. Chandler kalbai viena įpėdiniui.
P. Bacevičius
kalba apie Žyponia projektuoja
pastatyti
.
.
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Socialistų Žemes Reformos

Lietuvių Suvažiavimas
Washingtone, D. C.

Lietuvių-pinigais

Pont Office of ChJi-aRo, III. By the order of the Prealdent, A. 8, Burlcaoit, Postmaatcr General.

GHICAGOJE.
KRITO NUO 13-ojo AUGŠT0
IR ŽUVO.

Vakar Cbicago Stook Excbange buste nuo 23-ojo angšto krito ir ant vietos žuvo
BAIGIASI LENKŲ KOME
Miss Anna Mnrpliy, 37 metų,
DIJOS SILEZIJOJE.
stenografė.
Pasakojama, kad jinai bu
Lenkams nepavyko apdumti a
vusi
kokios tai ligos kankina
kių Anglijai.
ma.

, Berlynas. Birž. 11. — Bai
giasi Lenkų maištai
Aug- SIAURINA REIKALAUJA
MAS KLAIDAS.
gštojoj Silezijoj.
Anglų karuomenė užėmė Ro.
Cliicagos tarybos finansinis
senberg,* Grenzberg, Lublinitz, komitetas siaurina miesto imu
Tarnowitz ir Towos linijų.
joro reikalaujamas šiais me
Iš ten Anglų spėkos eina tais išlaidas.
Savo keliu, tas pat majoras
ant Beutlien, Kattowitz ir Kodarbojasi
už pakėlimų čia mo
enigsbuette.
Kas momentas
Anglai gali užimti šitas vietas, kesčių už nekilnojamus nuosa
jei Jankai nepasipriešins. Nes vybes.
jiems pasipriešinus ims dau
giau laiko okupuoti tuos mies KEARNY PADUOTAS TEIS
•
MAN.
tus.

URALO KALNŲ APSKRITUS
REVOLIUOUOS LIE
PSNOSE.

Norėta nuversti švedų vyriau Nuo bolševikų atimtas mies
sybė.
tas Petropavlovsk.

9

Stockholmas,
Birž. 11. — Tokyo,
Birž. 11. — Čią
Vietos policija įvairiose Šve parėjo pusoficialių žinių, kad
dijos dalyse sugaudė komunis Siberijoje pakilusi revoliucija
tų Vadus, kurie suokalbiavo prieš bolševikus.
nuvarsti Švedijos vyriausybę
Revoliucija labjausia p rapie
ir įsteigti sovietų valdžių.
tusi Uralo kalnų apskrity.
Areštuoti vadai yra kuone
Revoliucionieriai paėmė nuo
visi Suomiai komunistai. Jie bolševikų miestų Petropavloj
Švedijon atbėgo > nepavykus vskų, už 200 angliškų myliij
jiems su tokia pat propagan pietuose nuo Tobolsko.
da Suomijoj.
Maskvos valdžia baisiai su
Yra žinių, kad jie čia veikė sirūpinusi. Pasiuntimas paga
Maskvos nurodymais ir Mask lbos Siberijon surištas su dt
vos bolševikų valdžios pini dėlėmis sunkenybėmis. Nes išį
gais buvo apmokami.
» ilgai Si beri jos
geležinkeliė
Jų suokalbis jau tiek buvo įlaugel vietose veikia re volių?
pavarytas pirmyn, kad šiauri cionieriai. Kai-kur jie kontro
nėse Švedijos provincijose ke liuoja dalis paties geležinke?
li šimtai -darbininkų buvo ap lio.
ginkluota.
Iš Korėjos sostinės Seoui
pranešta, kad Barbinę iiuitinPO POTVINIO NE8URAN guoja Korėjos ir Kinijos ko?
DAMI 127 ŽMONĖS.
munistai. Jie tariasi siųsti XV
vo delegatas Maskvon,
kur
Aplink La Junta žuvo 18 žm. šaukiamas naujas i n te mado
Pueblo, Colo., Birž. II. — nai i s komunistų kougreąaą.
------------------ ^4 / ’ .
La Junta apylinkėse potviny
žuvo 18 žmonių, anot Colorado BE AMERIKOS NEOAU
BŪT SUTARIMO.
valstijos nacionalės gvardijos
kapitono Mock, kurs čia atvy
Londonas, Birž. 11. — Tai
ko iš paminėto apskričio.
kos konferencijos laikais ĄnVietos Raudonojo Kryžiaus
glijos-Prancijos-Suv. Valstijų,
skyrius, kurs veda čia pašelsamany ta sąjunga neįvykinta.
pinį darbų, paskelbė, jog čia Anglija su Praneija, be Ame
po potvinio nesurandami 127 rikos dalyvavimo, neapsima'
žmonės. Iš tų vos pusė lavo tarties. Apie tai parlamentų
nų atrasta. Kiti nežinia kur painformavo vyriausybės at
žuvę.
stovas.
-d
Žinoma organizacija lšga
nymo Armija čia intaisė mil
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS
žiniškų ųuke'ntėjusiems stovy
KRASSIN KANADOJE.
klų, kurios šėtrose gali sutilpti
apie 20,000 žmonių.
Montreal, Kanada, Birž. 11;
Galutinai apvalyai miestą
—Rusijos Sovietų pirklyboa
sutiko vietos Amerikos Legi
atstovas Krassin atvyko į HaJ
ono nariai. Tam tikslui jie
suorganizuos skaitlingus dar lifax, anot Boyer, kurą rep
bininkų bulius. Apie 2,000 dar rezentuoja čia Rusų reikalu*.
Boyer sako, Krassin Kana*
bininkų -jau dirba.
don atvykęs daryti kontraktų.

n'rit fditėmihtb Hbrrls’b kapo. jiems padėkų.
Trt* leitfehblhtas
Amerikietis P. Vileišis kalba apie bihl.us
žuvo Kaune maištininkų per- išmokėti paskolos nuošimčius.
paskolos
•šatituš ir yra palaidotas Ar Išrinkta centralėn
įtarvbon pp. Bagočius, Strimai
‘•fiugtOn’o kapinėse pas Wasbington'ą. P. Bagočius suma tis, Tareila, Viskantas, Gri
nius. P-nas Vileišis dalyvau
nymų paremia.
Sumanymas
Du Italų batalionu susijun
ja balsavime.
Specialė “grand jury” pa
"'priimtas.
gė su dešiniuoju Anglų spar
P. Ivaškevičius iš Boston’o
davė teisman Tliomas Kearny,
nu.
P. Gegužis vėl gryžta prie sako rciky padaryti savaitę
‘.‘Buildirtg Trades Council of
- :td; kdkiu vardu suvažiavimas aukoms rinkti, kad Vilnių at
Augštosios Silezijos pilnas Cbicago” pirmininkų. Ir jis
vadinsis. Kalba pp. Bagočius, vadavus. P. Vileišis pataria
nuraminimas turės įvykti se įveltas papirkinfuosna.
ANGLIJOS ANGLEKASIAI
Graikai turi ligi 120,000 ka kančiomis keliomis dienomis.
Khž 1 a u štai • Vi Iri k a s. ^Galuti 1 LicjMis parduoti daugiausia
BALSUOS.
nai priimi A'“Litliuanian Con- bonų. P. Bagočius pataria nu reivių. Ir jų 60,000 yra li
‘LAIDOTUVIŲ TRUSTAS.”
vention.”
varyti oškas nuo Binitės kal nijose. ftiuo kartu jie turi pa- NAUJAS “MAISTININKŲ”
Londonas, Birž. 11. — An
VADAS.
P. Kimias skaito rėzdliuci- no Palangoje. P. Širvklas tam gelboje Anglų lėktuvus, tan
gle
kasiai streikuoja nuo Ba
Valstijinio prokuroro asis
kas ir ltonibas su nuodingo
jų, fęfd reikia Amerikos kon- priešingas.
tentas McSImnc pareikalavo landžio 1 d. Visokios industri
mis
dujomis.
Varšava,
Birž.
11.
—
Vieton
sulifto Lietuvoje. SiivažiaviP. Lazauskas kaltina
p.
“grand jury” paduoti teisman jos suparaližuotog.
Angštojoj
, ind'nariai neramiai sė li. Šun Mastaiiskų už palankumų Len Pirmiau Graikų moralė pa atsistatydinusio
Strinkininkų delegatai čia
žinomų “laidotuvių Irusių”,
Lenkų
bloga. Bet Silezijoj vyriausiojo
ėku girdėti rezoliucijų, bot nu kams, buk tas parašęs straip dėtis buvo gana
nutarė
paduoti anglekasinms
kurs išnaudoja žmones laido
ritami, kad ji to konsulato no snį, kad Lietuva turi susidėti šiandie pasitaisė,,kuomet su “maištininkų” vajo Mielcznubalsuoti, ar jie sutinka su
jant numirėlius.
vnskio
Korfanty
paskyrė
lei

laukė
Anglų
pngelbos.
ri: Rezoliucija priimta.
su Lmikija. Mastauskas atsa
kiršyklų savininkų
pasiųlyAngoron atkeliavo paskirtas tenantų pulk. Warwas.
P. Bagočius skaito rezoliu ko, kad ųieko panašaus nėru
PAŠAUTAS P0LICM0NAS. mais.
cijos projektų, kad visi Ame- rašęs, nei sakęs, nei mintijęs. Turkų nacionalistų valdžiai
Warwasui pagi'lbininku pa
*
‘ l.Tnfu'vrni npsidėlii mo- “Tegu susidaro komisija iš Maskvos bolševikų ambasado skirtas kapitonas Lasko\vski,
Saliune po nuin. 5342 Ar PASKIRTAS PROHIBICIkes<^ kadį jį mokėtų į Pilie-' vienų mano priešininkų; tegu rius, Natliernos, Rusas pra vadas 1-osios “maištiniiikųi” cher avė. pašautas poliemonas
JOS VIRŠININKAS.
čių‘Rųjifngų, k}4xl jos turtas ei kas-nors pristato jai kokį nors voslavas.
divizijos.
\Villiam Kirbv, kurs nesenai
tų į Lietuvos ižilų. Rezoliuci- panašaus turinio mano raštų, Jis keliaudamas per Mažųjų
Washington,
Birž. 11. —
priimtas tarnybon.
’ ja priimta; ’
tada aš atsisakysiu iš atstovy- Aziją daugel vietose Turkų ADMIROLAS SIMS PARKE
Pats poliemonas
tvirtina, Prezidentas Ilardingas prohi'
Jis-’ talp-gi skaito rezoliuci- bės, jei ta komisija pripažins, susirinkimuose kalbėjo. Ir vi
kad tas įvykę netyčiomis, jam bieijoa viršininku paskyrė Roy
LIAUJA.
’ "ją nžgirimičių ir įgaliojančių Į |<ad aš tokį raštų parašęs.” sur jis pareiškė, kad kovoti
iš Oliio
su bartemloriu bevnrtnnt re Haynes, redaktorių
Prekybos ir Pnnnonės Tnry- Po to pareiškimo visi užnieti- su Sąjungininkais Bolševikijn Washingkon. Birž. 11. — Suv- volverį.
valstijos.
bų. Ir ta rezoliucija priimtu, mni prieš p. Mastauskų nutilo. Turkams duos jingelbos.
V. karo laivyno admirolas
ItefiTitoja komisija, kuri bu.1 Po šito “Draugo” korės
Šiandie iš Atėnų Smirnon Rima, dėl kurio pasakytos kal Paryžius. Birž. 11. — Japo Tulsa. Okla., Birž. 11. — Čia
vo išrinkttrp. Vileišio durhuo- pondentas išėjo ft susirinkimo iškeliauja Graikų karalius bos čia jMikelta -daug trūki nijos sosto įpėdinis, prinens prasidėjo rasinių riaušių tar
• ’tei ištirti. J komisijų buvo pri- nes buvo jau labai vėlu. Prie Konstantinas.
mo, parkeliauja namo iš Lon- Ilirohito, kurs keletą dienų dymai. Norima rasti kaltinin
• statytas pranešimas, kad vie posėdžio uždarymo neteko bū
dono. Jis čin asmeniškai pasi- čia viešėjosi, iškeliavo į Briu- kų. šaukiama apie 200 liu
nas kunigus kur tai pasakęs, ti.
OARSINKITĖS “DRAUGE.” aiškins.
kselį, Belgijon.
dininkų.

PULK. FOREMAN SVEI- |
KESNIS.

Indianapolū, Ind., Birž.-11.
— Illinois valstijos Amerikos
Legiono viršininkas pulk. Foreman čia jau kiek sveikesnių
Jam pasveikimas užtikrintose
Nes susekta, kad neįlaužtoi
galvos smegenys.
Jis sužeistas nusiritus nuo
vieškelio automobiliui.

PINIGŲ KUM
Svetimų šalių pinigų

vertė, mat-

nant nemažiau $25,000, Birželio 1$
buvo tokia pagal MerChante Laan and Truat Co. i

{

Anglijna Hterlingų avarui

3.74

Prancūzijos šimtui frankų

7.95

Italijoa šimtai lirų

4 85

Vokietijos šimtui markių

1.47

Lietuvos šimtui aukaiaų

1.47

Lenkijos iimtui markių

.Of
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Btn* kasdieną fiskynu nedėUUentoa.
FRBfiri'MBKATOS RAIBA i
CKUCAGOJ IR C&ilKITVJK:
kftetams .••••••*• »,•••«••!
Metų • «x* • »i» <• .... . • •
IVV. VALST.

UM oo

keturis mėnesius. Ir voa-ne-vps turi suspaudę darbininkas ne
pasiliuosaVo. Iš ten jis kuo- girdėta drausme. Negavę ky
greičiausiai išvažiavo ir laiki šių, skelbia nedarbu. Darbi
Tenai ninkai turi klausyti. Neteisin
jis dabar į Rusijos bolševikus gai pasilieka be darbo ir turi
ir į ją valdžių perkūnais svai laukti, kada tie autokratai su

TĖVYNĖS MEILE JONO KMITO
EILESE.
Patrijotizmo Mokykla.
Kmito

eilės

HftmuiiiHinnniiiiifiiiniiniiiuiitiiiiniii

KOMUNISTAS APIE
. KOMUNISTUS.
Ligi 1919 metų Brooklyne,

N. Y., gyveno amerikoniškas
komunistas. Jis yra Dr. Morris

Zucker. Tais metajs už priešvalstybinį veikimų New Yorko

teismas jį nubaudė 60 metų
kalėjimo. Vėliaus ta bausmė

pamainyta ištrėmimu Rusijon,
nes M. Zucker buvo kilys iš

Rusijos.

Tremtinys

Morris

Zucker

džiaugėsi vykstąs komunistų
rojun. Tečiaus trumpai jis ten
laisve džiaugėsi. Pakol sukan
dęs dantis, tylėjo — buvo ge
ra, prašneko ir pakliuvo kalė

jimam,

Metus laiko važinėjo po
Rusiją norėdamas nuodugniai
pažinti bolševikų valdžios dar
belius. Visur apvažiavo, .vis
ką matė. Patyrė daug nesma

Dvejoki Veikėjai.

GAUSI PILNA NUOŠIMTI,

Kad tu matai ko kits nema

meilė

tėvynei

NELAIMIN6AŠŽM06US.

mingas jis tuomi, kad negali Daugiau

nestengsi

| UNIVERSAL STATE BANK |

Tartum žavėto užžavėta?

S
S

(Under Stata Government Supervision)

Jug nieko nauja neskelbi

Tik žinomų parodui taką

| Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Finansine Institucija

Bet jį taip moki padabinti

spindančiais

tarnaudama pas kunigą- Dobi

lą jautėsi savarankė taukė —

Tikrai nemanyk eiti į Iškilmin
gą puotų parengtų Preziden
tui Hardingni su tuo baisiu
pažaliavusiu apsiaustu!

— Kodėl, Joana! — užklau
sė Kunigas Dobilas gailestin

gai žiūrėdamas į savo senų
apsiaustų, kuris buvo jo išti

kimas ir senos kaulus šildęs

draugas kebeli ką vasarų, tik
rai, nemanau kad žhlios spal
vos reikia gėdytis!
J šitokį atsakymų Joaną nė

žodžio neatsakė, tik pakėlusi

galvų aukštai, kario žingsniu
išmaršavo iš kambario atnešti
naują, ptonos gelumbės Prince
Albertą, kurių švento Aloizaus

draugija buvo tik užvakar jam
pado vanojusi. Kunigas Dobi

las atsidūsėjo persiskirdamas
su senuoju apsiaustu ir apsi

vilkęs naujų išėjo iš namų.

5

Amerikoje

Ir juo vesti sugebi.

ruo-

Į Šio Banko turtas siekia $3,000,000.oo |
Suv. Val.st. Valdžia Ir Clncagus miestas laiko savo pinigus ilty

žais
~ nie Banke. Ar gali but geresnis iižlikrininnks?
Senovėn naujų kvėpti mintį,
Siųskite Pinigus per Universal State Bank.
Kad žmogus trokšti idealo
Pristato Lietuvon į 25 dienas su pilna gatantija.
Ir su kitais už jį varžais!
Parduodam laivakortės ir draftus pigiausiai.
Mums linksma ir smagu be
TIESI KELIONE Į KLAIPĖDA $107.10
galo,

to eilėse, bet straipsnis dien

raščio turi Imti neperilgas, to

S

S
—

Klauskite informacijos ypatiškai arba laišku.
Norėdami pirklį arba parilnoti namo pirmiausiai atsilaiikykiti
musų Kcal lCslalv Dvitartmcnt*.

9
|

21

=
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Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų Ir
vakarais Utarninkals nuo 6 iki 8:S0. Subatomls visa d. iki 8:30 vak.

2

S

2

S

l UNIVERSAL STATE BANK (
| 3252 SOUTH HALSTEO STREET

CHICAGO, ILL. |
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Į LIETUVĄ
Siunčiame pinigus, parduodame laivakortes, parupinam pasportus ir pagelbstam atsiteisti su teksais.
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Padarome visus legališkus dokumentus. Musų offi-

sc yrA praktiškas ir labai gabus Lietuvis Advokatas
J- P. Waitches. Praktikuoja visuose Amerikos Teis

muose. Perkam ir parduodame namus, lotus ir farmas.

J. P. Waitches

E. D. Witkowskas

A. M. Barčus

Atlas Realty Company
4601 South Hermitage Avenue,

Chicago, Illinois.

Telefonas Boulevard 6080

(Ant kampo prieš pat šv. Kryžiaus Bažnyčia)

dėl ir baigiu ne viską išdėstęs.
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Gegužės 14 d. naktį Lenkų

Jeigu Nusidegi

partizanai užpuolė musn sar

mus

pri gybą ties Maravile, bet, Pavis
taičių kaimo sargybai pade
gauti
atsiekti savo troškimų. Beto
rūpesniai ir susikrimtimas jo belauk iš Lietuvos, šelaukĮ (p dant, šautuvu ugnimi atmuš
l p. 160, 161).
ti..
gyvenimų lydi.

••nu

Tat aprišk žaizda ir uždėk

LittU Nvtm
/ar bUtU 11U”

Hnentholatūm

Nusnldo ir

greitai

užgydo.

gi, Gydytojas vis-gi mėgino to parodytum jam, kad tai leng biausi dirksniai kuriuose kata tikėjimo ir doros dalykuose.”
Gydytojau, Tamista neturi
viausia
būdas,
kuriuo
galima
likų
ir
protestonų
bažnyčios
—
Gerai.
Mano
dora
ir
tikė

mažiausio
supratimo apie ka
liau:
— Nesidrovėk pataisyti ma išjudinti tokią mašiną. Tasai nesutinka, yra šie: mokslas a- jimas yra neabejoti — įsivjiiz- talikų mokslą. Mažiausias mo
džiaugti savo darbu. Šalę ku ne jeigu atkakliai Tamistų žmogus netikėtų Tamistai ir pie malonę, liuosų valią ir am dinkime lwnt kad ji,' tokie yra kyklos vaikutis katekizmo be
iš Tamistos. žino likimo PoĮiežiaus neklai mums besiginčijant. Ar neklai simokinąs
nigo Dobilo sėdėjo vienas iš klausinėju, bet teisingai, man dar pasijuoktų
galėtų
išrodyli
įžymiausių Wasbingtone gydy labai įdomu žinoti kaip tokio Kų-gi tuomet jam atsakytu- dingumų, skaistyklą, atlaidus dingumas reiškia kad l’ojiežius 'l’ainistos klaidas.
ir Šventųjų ir jų paveikslų 'galėtų neklysti spręzdanias atojų,
'Daktarus
Busenobis. aukšto mokslo žmogus, kaip mei?
— Na, gerai, Tėveli, gal aš
— Neduočiau jokio atsaky gerbimą. Dabar pasakyk man, pie mane, kaipo klaidatikį ir...
Nors jių nebuvo katalikus, bet Tamista, gali pasitenkinti ti
turiu pripiižinli prie Tamistos
— Žinoma, tai|»! Tai yra gė
gi jis turėjo artimų pažintį su kėjimu į dalykus taip nesutin mo, bet patarčiau eiti it pasi kų-gi moki apie malonę, luropaĮM'ikimo — išsitarė gydyto
mokinti
gąsdinu
varomų
ma

są
valią
ir
predestinaciją.
‘
kančius
su
sveiko
proto
ir
da

kunigu Dobilu. Tai gi, šį va
las pavyzdis ką jūsų bažnyčia
mis širdingai besijuokdamas.
karų, skaniai užkandęs norėjo bartinio mokslo reikalavimais. šinų dėsnių aplamai!
— Na, na, Tėveli, žinai kad mokina npte PoĮiežiaus neklai
Gali man duoti blogų jiažymį
pasiginčyti. Tlgai savo norų ne-,
— Gydytojau, Katalikų Baž aš nesu ištyręs lokių smulk dingumą !
Reikia pastebėti kad Kuni
už katekizmo kvotinius, bet
atidėliodamas kreipėsi į šalia gas Dobilas laikėsi kelių tvirtų nyčių galime dabar prilyginti menų jūsų tikėjimo!
Ne taip greitai, gydyto gi turiu mažą
pasiteisinimą
sėdintį knnigų Dobilą. Drau principų. Vienas iš jų buvo prie didžios gąsdino mašinos. “Smulkmenos! — žmogau, ar jau. Tamistos toks išsireiški
dėl savo nežinojimo. Aš niekad
giškai patraukęs savo kėdę ar niekados
nesitnikinti
su ta Eik, ir išmok jos pamatinius nežinai kad dėl šių smuikine mas yra Tamistos neišmanymo savo gyvenime nėsu ėjęs ka
čiau kunigo, užkalbino jį:
klaidinga nuomone sulyg ku dėsnius. Tuomet sugrįžk prie tių reformatoriai atsiskyrė mm pavyzdys. Katalikų Bažnyčia talikų tikybos kurso.
— Tainlsta ir aš nekartų su- rios katalikui belieka vien nu manęs, ir aš linksmai išaiškin katalikų bažnyčios ir įsteigė visai to nemokina. Na, da vie
— 'l’ainistos pasiteisininirts
sidurėva įvairiose vietose per žemintai pasiklausyti ir atsa siu jums užduotų klausimų n- protestantizmų. Na, gerai. Ka nų kartą. Kas yra skaistykla?
yra tiek tevertas kiekTamistos
šiuos keliR metus. Be jokio pa kinėti savo nekatalikpi prie pie išpažintį. liet im.no mėgi dangi nežinai daug apie tas
— Skaistykla? Tai yra vie
nežinojimas. Ar nežinai kad
taikavimo aš giliai esu įsitikri- šininkui. Kun. Dobilas tikėjo, nimas duoti jums išaiškinimą smulkmenas išaiškink man ŠV. ta kur kutalikai eina po mirt
apsileidimas šiuo atvėju yra
nęs, kad Tamsta esi augštos iš kad tokį reikia nusivyti ant jo dabartiniame stovyje,
butų Tėvo neklaidingumą.
ties.
prasi'knltiuiiis.’
minties ir tvirtos valios žmo paties grindų, ir jam pačiam veltui darbas.
A, tai nesunku. Švento Tė
Vi.'i katalikai?
— Prasikaltimas! — sušuko
gus. Bet aš negaliu įsivaiz->ljn- statyti klausinių ir priekaištų.
Tėveli, atsakė gydytojas, at vo
neklaidingumas
reiškia
— Ne, ne visi tik negerie
gydytojas, — Aš, prdtestonas,
ti kaipTamista gali tikėti kad
— Gerai, gydytojau, įsivaiz sitiesdama* kėdėje, — aš jau kad jis niekuomet negali su ji ten eina — paskui jus uždėlto kad mušinokau jusiĮ re
žmogaus indis ir ranka moste dinkime sau žmogų, kurs vi senai išmokau katalikų bažny klysti.
ppikate mišias ir )Hiliui>sojaligijos ošini kaltas! Kaip tai
lėjimą* atleidžia nuodėmes!” sai nieko nežino apie autonio- čios pagrindinius principus.
— Išeiti Im» lietsargio ir su ti> iš tų kančių.
išeina, Tėveli?
—7 I ’ ik ro, — ’Įai buvo ku biliaus niotoriųjsivaizdinkiiiie,
— Sveikinu! sušuko kuni šlapti yra klaida. Ar šventas
— Klysti. Bažnyčia mokina
Tamistai
leidžiant, aš
nigo trubųms atsakymas, r
kad jis klausia Tamistos kaip gas: Aš niekad nesapnavau, 'levas negalėtų taip padaryti? kad visi katalikai kuri,1 įnirš-1
paaiškinsiu šiuo palyginimu.
Galima buvo spėti, kad jeigu galima juo įsivažiuoti vientik kad 'Pamišta Imtumei taip ap
— G ne, tas. nesiriša
-u ta neatgailoję sunkioje nnodė— Gerai, klausau.
tiktai toki įdomus atsakymai stovint į>riešais ir sukant jo a- siskaitęs. Gerai, dabar įsigi klausimu. Aš noriu pasakyti įnėje eina į pragarų. Kuomet
bus duodami į jo pakiausimus, šį. Tamista pradėtum jan> aiš linsime į temų, kurių abu sii- kad neklaidingumas reiškia ,į.in jie ten pakliūva, nieks jų
(Pabaiga bus)

Prieš Puotą ir po Puotos
— Tėveli! — sušukp darbš
čioji šeimininkė, kuri ilgai

S

Prie darbo rimtojo suskato.

DAROMA PRADŽIA.

gumų, susidūrė su didžiausia
netvarka ir skriauda. Išgirdo
Taisyt—pagedęs
būdamas
gyventojų aimanavimus ir nu bininkai išvaikys visus papir tinis jo žygis atsiekti savo
Gaivinti nori pats supuvęs,
kimų ėmėjus. Tų unijų pa troškinius. Jei šiuo kartu ne
siskundimus.
Kas
gal tavęs klausyti, kas?
dauginsis
Sugrįžęs Maskvon neiškentė seks kitos darbininkų organi pavyktų, tuomet
tylėjęs. Bėrė jis bolševistinės zacijos. Ir tokiu budu išsi kuo toliausiai nuo buvusios
Užtat nedoras svetimtauti
.valdžios akysna kritikos ir vaduos iš po jų autokratinio imperijos.
Nelaimingas žmogus. Nelai Nno mošų pelno jau nelauk
tiesos žodžių. Už tai buvo su jungo.
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Papuošti
yra

Priduokitc savo Bankyne Knygutė ųile kurio C1iI<«k<>, arbu
kilo miesto lliuiko, kuris jus neužganėdina arba nėra Jums paršuikirs
mes patys sukolektuokiiu ir perkėlsim visus pinigus su Vimus nuošimčiais į wi:į

to?
Kad net kiečiausioji širdis

veikli. Jis žiuri, ką kas daro
“Kalinys, suprantamas daik metas susiprasti ir nusimesti
Lietuvai: vienų darbais jis
tas, negali žinoti, ar tas baisus tų bjaurų jungų. Išguiti savo
džiaugiasi, ant kitų jis pyksta,
grūmojimas įvyks, ar ne. Bet engėjus kur pipirai auga.
nes tie tiktai ardo.
kas momentas tikisi mirties.
Kada tėvynėj siaučia badas
• Kad 'dovana gausi tau duo
Tai neapsakomai baisus moraJus lėbaujat turtus sukrovę.
lis kentėjimas kaliniui. Po keta:
__
» '
Jus šokat, užiat lyg pašėlę.
Mintis gili neišmatuota, (p.
letos tokių išmėginimų kali Buvusios Austrijos-Ungarijos
29, 25).
nys viską išpažįsta. Po išpa imperatorius Karolis formaliai
Kas jus užmiršti išmokina
Kitur apie tų patį arba kitą
žinimo dažniausia nugalabina pranešė Šveicarijos vyriausy
Tėvynę tokiam sopulyj!
tokį veikėją K mitas rašo:
mas”.
• t bei, jog ateinantį Rugpjūtį jis
Kas jus sąžinę išplėšė! (p.
Tai tvirtas vyras, geležinis.
Zucker Maskvos kalėjime apleisiųs Šveicariją. Pasimsfųs
16).
Ir kaip jis dirba dėl tėvynės!
matėsi su daugeliu iš Ameri su savimi Šeimyną ir visus sa
Negana to, kad jie tėvynės
kos deportuotų radikalų. Jie vo žmones. Tečiau nenurodo
Visur stipri ranka jo matos,
nepripažįsta, jai naudos neda
uždaryti kalėjiman už atsisa kur jis keliausiąs.
Kaip nepritrūksta jam svei
ro, bet jie dar gadina kitus
kymų pripažinti bolševikij val
katos ?
Imperatorius pasižada prieš
ir dirbančių pastangas ardo.
džių, kuri, anot paties Znc- išvažiuosiant neįsileisti į jo
Visur paragina, pribūva,
drįsta girti blogumų peikti
ker’io, yra autokratingiausia kias politines propagandas ir
O vis kad gelbėtų Lietuvą!
kas gera, puvimo diegus sėja
visame pasauly.
nedaryti nesmagumų Šveicari
(p. 68).
visur, ardo ir naikina. Tokiems
jai.
Politiniai kaliniai kasdien
Poetas džiaugiasi, kad į vie
poetas šaukia “Šelauk”.
Pranešta, kad visaip spėlio
šaudomi kalėjimų kiemuose. Ir
šų tėvynėj darbų stojo ir mo
Tu atsikraustei, ■— svetim
visoj Rusijoj raudonasis tero jama apie jo žygius. Nieks
terys.
tautis,
nežino-, kur jis gidės išvažiuo
ras nepaliauja veikęs.
Sukilo mus tauta! Ir mote
Iš ten knr meilės nebėra.
Komunistas Zuck'er sako, ti.
rys jau kruta
Tavo gimtrs p.jndyt ir pjau
Vieni kalba apie Olandiją.
kad tegu prasmenga Rusijos
Ar kas girdėjo tokius ste
tis
komunistai su savo tvarka ir Tenai gyvena buvęs Vokietijos
buklus?
Ir tavo veislė nedora.
kaizeris. Rodos, ta kaiminysvaldžia,
Tos kurios tik dainavo apie
Ko ieškai, svetimtaučių tar
tė-abiem valdovam butų di
žalių rūtą,
ne,
džiai paranki.
Jau gamtą nagrinėja, leidžia
Musų derlinguose kraštuos?
Kiti spėja apie Ispaniją. Ke
žurnalus!
Ko lukurinoji Žydų berne,
lis kartus Karolis į ten buvo
Nuo mus geros ramios tau
Tautos vadžias į rankas pa
Paskelbta, kad viena .Cliiea- kviečiamas. «fį kvietė patsai
tos T
ėmė jau sesės.
gos namų statymo amatninkų Ispanijos karalius.
»
Ir
vyrams
rodo keliųC musut,
V
unija prašalino vienų savo
Kiti kalba apie Angliju ir aBet tu dildai švenčiausių ugnį
geltonkasės.
augštesnį viršaitį iš užimamos pie Ameriką.
Garbė jums užtatai! Ištvervietos. Tas viršaitis yra pa
Tečiau kai-kas
įtarinėja, Žmonių sukurtų širdyse
Nebvilties
palieki
bedugnę
kit iki galo. (p. 52).
duotas teisman už blogus dar kad Karolis dar kartų mėgins
Dar galima butų daugiau
bus, surištus su namų statymu. atgauti sostų Ungarijoje arba Ten kur tikybos yr dvasia.
Statyti nori pats sugriuvęs, rašyti apie tėvynės meilę Kmi
Tai pradžia. Susipratę dar Austrijoje. Tai busiąs pasku

Tas jungas jai didžiausias
imtas ir uždarytas Maskvos
kalčjrman.
vargas darbininkams. Kai-ku
Nelaimingas amerikoniškas rių unijų viršaičiai kaip ko
komunistas kalėjime ištupėjo kie kaizeriai dar ir šiandie

Perkelk - Padek šendie I

j

Kmito

|

Dolierių.

sveika, paskatinti žmones prie gero
gryna patrijotizmo mokykla. naudingo veikimo. Vienam to
Reikėtų, kad jos butų visuose kiam veikėjui poetas rašo.
Lietuvių knygynėliuose, kad
Kame yra ta paslaptis,

nami tardymais. Norima nuo talikiškas draugijas pakeičia rašai kartais vaikelius, kad
jie iš mokyklos parėję garsiai
jų patirti kų-nors naujų apie bedieviškomis. Jie laužo drau
paskaitytų tų eilių senesniems
kitus asmenis. Vedus tardy gijų įstatus, kelia triukšmų
namiškiams.
mus komisaras atremia į kali parapijose.
Daug tokių nelaimingų drau
nio kaktų revolverį ir šaukia:
“Sakyk tiesų, nes kitaip tuo- gijų yra Chicagoj e ir kitur.
Tai-gi tų draugijų nariams
jaus krisi negyvas”!

250,000.00 1

yra

iš jų vaikeliai mokintųsi dek
lamuoti eiles. Jei tėvai nori,

1

’

Capital ir Surplus !

džiaugiasi jų mokėjimu ir noru

“Kiekvienas
kalinys kas kad draugijų nariai verčiami kad Amerikoje gimusieji jų
“DRAUGAS” PUBL. 00.
momeptųs ‘turi laukti piirties prieš juos be kepurių vaikš vaikai vienaip su gimdytojais
mylėtų Lietuvą, tai tegu laiko
2334 S. Oakley Avė., Ohicago. ištarmės. Nuo ryto ligi vakaro čioti.
TeL Roosevelt 7791
Tie draugijų viršaičiai ka Kimito eiles namuose ir tepap
visi politiniai kaliniai kanki

Nuo rytojaus dienos “Drau
ga«” pradės skelbti įdomų
laišką musų veikėjo Romo
je.
, :
gz#

’

Bet yra veikėjų kitokios rų
sies. Ir K mitas juos mato ir

(Pabaiga)

pinigus 1
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nai apsistojo Estijoj.

4,b0 do, Ir keikia Leninų ir jo vi simylės.
sus pakalikus taip, kaip tik
Kalbant apie darbininkų li
kfetama
Uk.OQ
Pusei Metq .................. .j 8.00 moka keikti to rųšies socialis nijų autokratus, neprošalį bu
Prenumerata mokėsi Iklcatno. lai tas radikalas.
tų paminėti ir kai-kurių Lie
kas skaitosi nno užsiratymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Apie savo vargus Maskvos tuvių pašalpinių draugijų “ca
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresaa Pinigai geriausia sių kalėjime Zucker taip atpasa rus.” Čia daugely musų drau
sti ISperkant trasoje ar eaprese "Mo- koja:
gijų įsigyvenę tokie “carai”,
ney Order" arba Įdedant
registruot* laltk*.

šeštadienis, Birželis 11, 1921

Puota labai sekėsi Net ren
giamoji komisija negalėjo atsi diskusijos nelabai seksis. Tai kinti

mašinerijos

dėmios ir prantava.

Pažiūrėsiu.

Svar kad jts negali padaryti klaidos negali

išgelbėti.

Sulietuvino Margarita.
i

Šeštadienis, Birželis 11, 1921

DR AU 6AS
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LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Brangioji Sesutė!
Tavasai
laiškelis

' Mudviejų baimė.

pasiekė
Netrukus atėjo vienuolikta
mane. Ačiū širdingai.
valanda, mudu su i broliuku
Dabar kada pasibaigė bai
pradėjova kalbėti
rožančių.
susis, karas stengsiuos plačiau
Pabaigę ir mudu pradėjova
tau aprašyti musų vargūs, ne- krapštyti galvų kų čia pada
fainies.
'
rius.
Gal ta žmonelė ir teisybę pa
Karo gandai.

1914 m. ligi Liepos mėnesio

ĮĮiityiiiiiiIIiillililIlIlilIlIlIlilIlMIllIllliiiiiiiiillIflIinitlIlIlIlIlIlIlMIlIHIlIlIlIiimilllllllllllllllllillliliiliililiitlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlII

| Kaip “Drangas” siunčia Pinigus j Lietuvą |
|

.. j

Visiems įdomu žinoti

Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be-jokių agentų kad butų
pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras donas Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visų Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus,
ten išmoka per paštą, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj.

mis pratariau — kibkiva bro
viskas buvo tyku ir ramu. Tik
liuk į darbų, kad po laiko ne
keletu dienų prieš Škapliemų
sigailėtume.
parvažiavo į Šilalę Kauno Gu
Tuoj pradėjova ryšulius riš
bernatorius. Jis parvežė kny
ti ir į karklynus nešti.
gų dėžėje užpeeėtytų ir pali

| Laivakortes į Klaipėdą 1
|
Iš Montreal iki Klaipėdos tik $107.10,
|
iki Karaliaučiaus $107.10.
| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00.

Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėta musų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino.

Šilalė nedega.

Apsikraustę sustoję žiuriva
kitur. Po kelių dienų gavo te
legramų iš Petrogrado, kad a- kada ims Šilalė degti. Laukia
tidarytų dėžę, išimtų knygų ir me, laukiame ir nesulaukiame.

Už pristatymo tikrumų atsako “Draugo” Administracija.

Paskui aš įsilipau į aukštų
karo skelbimus. Knygoje buvo
medį
vis nematyt degant ir
surašytas visų bilietninkų me
gana. Išsiritęs iš medžio įėjau i
trikai ir arklių “bilizacija”.
Pėdnyčioj prieš Škapliernų į triobų pas broliukų.
Nieko nematyti, nieks nede
išėjo įsakymas, kad suvestų vi

Klauskite pinigų kurso “Draugo” Ofise. No Cbieagojo gyvenantiems tų pačių die
nų išsiunsime atsakymų laiškeliu.

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius

| 2334 South Oakley Avenue

3

E

Paskelbus pinigų siuntimų ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko
kiais keliais “Draugas” persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad negražus ir tt.

sakojo, — drebančiomis lupo

ko valsčiuje, gi pats išvažiavo

llllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllllllljliiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllillillilliiiiiiiiii

|

Chicago, III. |

E
E
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LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Leituvos ant s
visų liaiju. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pusportus ir :
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkofne Income Taksus i
veltui.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
šia išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik norito ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose

3
E

sus arklius į Šilalę bilizacijon ga. Broliukas atsiliepė: Ačiū llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllic llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifj
si
ir tuomet apreiškė, jog pakilo DieVui nieko nematyti.
Paskui aš nubėgau į karkly
karas Rusų su Vokiečiais.
Subatos rytų nuėjau į »Se- nus drabužių pažiūrėt. Viskų
ručių kaimų. Žiuriu ant vieno radęs savo vietoje greit siv
kaimyno klėties (svirno) pri grįžau atgal. Kiek ramesnis at

lipdyta popera, su dideliu kry sisėdau.
žiumi.

Priėjęs arčiau žiuriu rusiš

Karas ne juokai.
Pradėjova kalbėti apie karą.

T. F. REIKALAI.

'

NAUJAS TAUTOS FONDO
SKYRIUS.
Dėka keleto Steubenville,
Oliio, tėvynainių, tapo suorga

kai parašyta. Perskaitęs tuoj Tuotarpu tik: bir, bir, bir, tar, nizuota naujas Tautos Fondo
skyrius, kuris pasižadėjo kas
pranešiau kaimynams kas ten tar, tar...
buvo parašyta.
Šiurpas abu pakratė. Kas mėnuo mokėti tam tikrų mo
kestį tėvynės reikalams. GarVisi išsigando ir tuojaus vi čia? Akis pastąte žiuriva ir
1 )ė Steuben v i 1 ieč i a n i s!
sas kaimas sužinojo apie liūd klausova.
Prie progos reika pasakyti,
na naujienų.
Bėkiva žiūrėt kas yra! Išbėkad daugelis skyrių labai ap
Pagrįžęs
namo
apsakiau gova į laukų, žiuriva gi musų
sileidžia, tarsi, jau viskas at
viskų savo mamytei. Baisus mainytė parvažiuoja.
likta link tėvynės prikėlimo iš
Bematant iškinkė va arklius
nuliūdimas perėmė mus, bet
to didžiojo karo griuvėsių.
raminomės save sakydami: — ir greit parbėgę apsakėm ma
Lietuva tikisi, jog mes, ame
Dieve,Tavo šventa valia teesie. mytei kų mudviem kairinnka
rikiečiai, padėsime bent kultū
su
Škapliernos rytų atsikėlėm papasakojo, ir kų mudu
riniai Lietuvą atstatyti, kas
visi. Mymytė su vienu broliu daiktais padarėva. Mamytė
mums tikrenybėje ir priderėtu
ku išvažiavo
į Laukuvų, o mudu užtai labai pagyrė. Pas
padaryti. Kada Lietuvoje pa
mudu su kitu broliuku likova kui ji mudviem papasakojo kų
silikę musų broliai, sesutės ne
ji matė ir girdėjo.
naniįeje.
šė visų karo baisenybę ir oku
Mamytės
prietikiai.
pantų persekiojimų, nežiūrint
Kaimynės išgąstis.
%
Ji pasakojo kad važiuodama tų visų sunkenybių ir vargų
Apie devintų valandų iš ryto
matė* kai žmonės bėgo su man jie rado galimu iš griuvėsių
viena atbėgo pas mus kaimy
ta ir kaip
jie kasė duo sutverti naujų valdžių ir iško
nė apsiliejus ašarom, ir klau
voti Lietuvai nepriklausomy
bes vienas kito bijodami.
sia: — Ar mamytė namie? Sa
Važiuodama toliaus sutiko bę be jokios pagalbos iš šalies.
kau į Laukuvų išvažiavo. Ji
Žydelį su pilnu visokio tavoro Ir štai jK) trimetinės atkaklios
atsakė: — Tai-gi, tai gi išva
vežimu. Aš jį užkalbinau, — kovos jie negal ramiai grįžti
žiavo sau galo ieškoti. — Aš
Žydeli, kur taip anksti važiuo prie savo ūkės ir arklo. Nuož
atsakiau: — Kų plepi, juk
ji su pilnu vežimu, gal tamste mus Lenkų dvarininkas tyko,
išvažiavo į bažnyčių pasimelsti,
lę kas išgųzdino? Ui ponytėle, kad vėl Lietuvius pavergus.
o tamsta sakai, kad galo ieš
lauk nelauk, o gyvybė reik neš
Mes gi iš savo pusės turime
koti.
ti, niu jug jau po tų vninų prisidėti bent su tokia pagal
Ji atsakė: — O, mano vai
arinotas tik griūni, grium ba, kokių mes galime suteikti.
keli, juk nieko nežinai, kam
grium, ui net man plauki ant Visiems yra žinoma, jog Lie
dar mane perspėlioji. Aš kų
galvi atsistojo. Aš mysli kad tuvoje trūksta mokyklų ir
tik dabar pagrįižau iš Šilalės.
netrukus ir pani bėgsi, kaip ir toms mokyklOins
mokytojų,
Atsikėlus labai anksti skubitraksta dorų išlavintų valdi
aš.
nausi į bažnyčių, sakau nors
Nuvažiavę į miestelį žiuriva, ninkų ir kitų visuomenės dar
išpasinties prieisiu. Beeidakad žmonės sumišę, išsigandę, buotojų. Tai-gi, padėkime bent
ra keliu sutikau du vežimu
baisus liūdnumas visur. Nu- vienų kitų mokyklų pastatyti.
žmonių su visa nauda ir val
ėjova į bažnyčių atsiklaupėva Mokėdami mėnesinius mokes
iais važiuojančius. Klumpinu
pavedėva maloningai Dievo čius į Tautos Fondų, mes atlie
tolinus. Ir vėl sutinku inoteApveizdai save ir savo namus. kame didelį tėvynei darbi/ nes
iškių būrį. Jos mane užkalbitik Tautos Fondas tebešelpia
Tąsomės.
10.
M
Lietuvos mokyklų sulig savo
“Ar tamstelė eini į bažny
Prisiartinus vakarui geres išgalės. Tai-gi visi tapkime
čių? Bažnyčia yra už/laryta. nių daiktų daugumų sunešėnie nuolatiniai mokėtojai duoklių
figas miestelis kraustosi iš į triobą, o kitus palikome kar į T. Fondų Lietuvos kultūros
avo namų ir net pats klebo- klynuose ir.saugojam kad kas
ms bėga į miškus. Varge, var- nepavogtų.
;e kas bus. Pasaulio pabaiga.
Rytmečiui švintant mes vėl
risi cypia, rėkia, šaukia ir be geruosius daiktus išnešėme ir
ta kas kur išmano. Yra pagnr- sukasėme į žemę, ir taip var
linta, kad. šiandie aplies mies- gome per porų savaičių. Taip
ų su “bendžina” ir viskų su- baimėje begyvendami po tru
legins, o Rusų kareiviai par- putį apsipratome ir pradėjome

už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
ši,
rekomenduojami].^
užtikrintus

PIRMO M0RGE6I0
AUKSO BONDSUS

Ofisas 10900 So. Mlchigan Avė. «
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
piet, 6:30 Iki 8:80 vakare
Reaidencija: 10533 Pcrry Avė.
Tel. Pollman 842

Kreipkltie8 j

Lietuvių Įstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street
Tel. liaiTison 2024

Itoom 1122
Chicago, 111.

AKI V

414 Broadvvay, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:

Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St.
Chicago TeL Yards 6062

Tcl. Off. Humboldt 4830
Kės. Humboldt 3393

DR. I. M. FEINBERG

ARKITEKTAS

x

2401 Aladinon Str., kampu Wce- >
tern Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 rak.

1263 N. Paulina St.
K-

Vak. Can»l 2118!

S P. KVORKA & SONS I

X-

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. M. GLASER

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

liuli

IIIIIIII........ .

Kamp. Milwaukee Avė.
Chicago.

'--į*^“4/

Tel. Canal 257

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre. Pa.

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9 :00 ryte iki 6 00 vaka
re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
vąk. Nedėliomis; JO :00 ryte il^I 3 :00 po pietų.

M. E. ZALDOKAS

Gydo spcctjallal vlrs-kias vyrų Ir
moterų lytiškas ligas

1549-51-53 W. Chicago Avenue

Praktikuoja 30 Dietai.

IMI Ho. Halsted

Valandos: 16 Iki 12 ryto: 1 Iki 4
po piet. t Iki 9 vakare.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS

OflMBM 8149 So. Morgan SU
Kertė 82-ro St.,
Chicago, UL
SPECIJADI8TA8
Moteriškų, Vyrlftkų, taipgi ehronlAkų ilgų.
OFISO VALANDO8: Nno 19 r/to
iki S po plotų, nuo 6 Iki I valan
dų vakare.
Nedėllornls nno 9 Iki S po piet.
Telefonas Yarės 887

■■
■

Radandai, Pečiai, Karpetai, Pianai, Yictrolos,
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc.

ADVOKATAS
OflsaR vldumicstyi
z ASSOCIATION BLOG.
19 So.
Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų 1
PanedėllalB iki 8 vakare
Nedėliomis ofisas uždarytas

B
B

Telefonas Monroe 3683
■C-—

X--------------------------------------------|Phono

Ciceho

PIRMO MORGEČIAUS AUKSO
BONDSAI NEŠANTI 7%

6963

DR. A. P. GURSKIS

LIETUVIS

DENTISTA8

1847 W. 1 tth Slr. Cor. 49th Avė.

Cicero, III.
IVal. 9 lfiryto Iki 9 vs>k. Išimant
j Nedėlios ir Seredas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiui
“Tel. Canal 257

■■
■■
■■
■■
■■
B
■B

Cash arba ant lengvų išmokesčių.

KAIP JUSy AKIS
Ar esi nervuotas, kenti palvos
skaudėjimų, ar tamlstos ak)a
nfiaroJa. raidės susibėga kuo
met Hkattai, pailsta nk|a be
siuvant, jei taip. tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo,
kurie
sutelks tomistai geriausių pa
tarnavimų.

JOHN J. SMETANA

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiniiiiiiiiHi

Nuoftlmtj mokamo kas pusmetis.
ftle bondsal užtikrinti pirmu niortgnėlum, Chicagos Real Katate.
Visos savastys tvarkomos.

HOOL REALTY COMPANY
Trustleal: Chicagos Title & Trust Co.

Ale pirmo mortgečlaus aukso
spekuliacijai.
leiskit mums paaiškint musų
kitus dalykus.

kerlė

18-tos

Kambarys

gatvės;

8

lubos

14-15-16-17

ne

bondsal

absolučial saugų*,

dalinius

iSraokėjlmo planus ir

EVALDAS & PUPAUSKAS

1801 So. AAhland Avė., Chicago

840 West 33-rd Street
.

Tel.: Yards 2790

Virtai PLATT’S AptleKoe
Tėinykite

mano

paraSų.

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
va. Nedėllornls nuo 9 ryto Iki
12 dlen

*ĮI|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIUIIIH

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St.,

2314 W. 28rd Place
Chicago. III.
TcL Csnal 2199

LITHUANIAN SALES CORPORATION

Telefonas Drover UGCO.

Phoue Seeley 7439

2201 Wcst 22nd Street
fcel. Canal 6222
■lies. 8114 W. 42nd Street
Tel. Mc.KInlfty 4»8«B

darbu busite užganėdinti. *

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau
žinių apie laivakortės kreipkitės 'vpatiškai arba per laiškus
šiuo adresai:

E

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.

LIETUVIS GYDYTOJAS
IK CHIRUKGAS

S. D. LACHAWICZ

E
E

NPKC1AIJSTAS

Palengvina visų aklų
tempimų
kas
yra
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio. aptemimo, nervotumą. skaudančius
Ir užsidegusius karSCIu aklų kreivos akya,
katerakto. nemleulo; netikras akis lndedara,
Varoma egzaminas lektra parodantis ma
žinusius klaidus. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti mutaullenis pagelbėta. Herjr-klte savo regėjimo ir vaikus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro.
Nedaliomis nuo 1U' iki 1 vai. po pietų.

Brooklvn, N. Y.

I.IETUVYS GRAHORIUH
Patarnauju laidotuvėse knplglnusla.
Reikale meldžiu atalėauktl, o mano

=

x-

222 South 9-tb Street,

pasakysiu.
plunksna nurašyti. Net ir da
Mano broliukas atsiliepi'*: E, bar pamąsčius pradeda širdis
;ų mes čia tų haikų klausysi drebėti ir rankos virpėti. Ne

3

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.

Kasdien ir ncdeiiomie nuo 12 iki 3
po plot.

LIETUVIS DENTISTA8
= 1821 So. Halsted St., Clileago, III.E
Kampan 18th 8t.
Evaland.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak —

Tada aš nebeėjau į bažnyčių avis, o net ir šunis. Aš pats
st sugrįžau
namon, sakau, buvau ant tos bilizacijos ir pa
įors kų nors paslėpsiu arba į mačiau baisiai liūdnų laikų, ne
carklyaus išsinešiu, ir jums galiu nei apsakyti, nei su

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Bendrovės šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo
Liepos l-mos dienos.

E
IJBTCVIS

Perkame, parduodamo, mainome ir
duodame informacijas npje įvairių
komp. Serus.
,

3

=

Bondsal po $100 ir $'.00. Gali pirkti
ir lengvais iSmokėjimais.

rne savo pareigų link tėvynės,
pagelbėsime pakelti Lietuvos
kultūrų.-

Tautos Fondas

Dr. I. E. MAKARAS

Lietevys Gydytojas Ir Chirurge* į

Procentai JSmokaml du kartu } metus
bile vienoj bankoj.

1 DR. C. K. KLIAUGA !

darbus.
icpalikdami Vokiečiams nieko.
Vėliaus parėjo į Šilalę Rusų
Toks esu parėjęs telegramas karuomenė ir pradėjo biliznoti
š Peterburgo.
visus gyvulius, arklius, karvęs

Tai-gi, tai-gi mat buk pik rupesnius pasakoti.
iui geras — ir išėjo namon.
(Dar ne galas)

Gausi 7%,8%

reikalams. Tokiu budu atliksi

ėgs ir išžudys visus žmones

me.
galiu toliaus rašyti turiu va
O ji linguodama galvų atsa- landėlę atsilsėti.
;ė.
‘
'
Kvėptelėjau, baigsiu savo

=

Chicago, III.

Kurie gaunate paveikslus Ii Lietuvos
neatideliodatnl pasidarykite daugiaus arba
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ent vieno 16 keltų skir
tingų.

Traukiam*
paveikslus namuose,
prie
Bažnyčios,
sueigose,
veselljoee,
grupe*,
pavienius Ir tt Darba atliekam* kuogerlausla.
' Phone Drover <849

tumu.................................................. .....

“ Nereikia daugiau kankintis be miego
per ifttisas naktis bu verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau į lovą.”

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas,. perpilni
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes.
magumą.

B IN O
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta jll Jie prašo
daugiau*. Aptiekone parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri■ių s tumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
F. AD. RICHTER ft CO.
3rd Avenue A 45th Street.

Borough oi Bfooklyn, N«w York City.

ŠoŠtadionls, Birželis 11, 1921

UROGK8

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.
Laikysis Neitraliai.

Sovietų Kušy Užsienių Rei
kalų Komisaras f’ieerinas įtei

kė Sovietų Klišų AtsloVui Lie
tuvoje šio turinio notų:

pranešti

Prašau

Vyrittiisyhei,

Lietuvos

kad nei

Rygjos

sutarty nei kuriam kitam ak
te, nei tarp Rusijos ir Lenkijos, nei tarp Rusijos ir Tad ku
rios kitos Vyriausyliės nėr nei

SMULKIOS ŽINUTĖS.

Uaralduoda pianas ui labai plgį
kalni)., prliežaatls pu rJavinio važiuo
ju ant formos U* nuriti greit par
duoti.
\ ",
(kilimą matyti bent kukiam laike
dienu ir vakare pu nuin.
1732 N. Lluctdu St.,
tMcugų, III.

BROLIAI LIETUVIAI.

Aš Lietuvys ūkininkas ką tik
atvažiavęs iš Montanos atsišaukiu
Gegužės 2 d. išėjo iš Mask
į jus kurie norite pirkti farnms
vos musų Atstovybės vizuo
Forumu yra pigios, žemė gera juod
tas Lietuvos tremtinių Ufos
žemiu, galima 320 akrų forma nu
ešelonas, susidedąs iš 665 as
iiiiiiiimiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiii sipirkti už $300 ant lengvų išly
menų.
gų. Žinoma yra brangesnių ir pi
gesnių. Mane galite rasti pas
Kauno Vandens Kelių Ra
Pranešu visiems savo pažį- s Jobu J. Zolp 4601 So. Marshfield
jono pranešimu, Gegužės 4 d.
stąiucim, ir apylinkėj gyvoj- = Avė. ant furmų mano adresas:
atplaukė Kaunan
garlaiviai
tojams, kad aš atidariau krau 2 Adųm Balukevičius, Box 270
“Laisvė” ir “Lietuva”.
tuve: valgomų daiktų, viso- 5
Wibaux, Montana.
kių saldomu, ir visokiu kvo S
Paštų Telegrafų ir Telefonų
pančių lietuviškų cigarų.
valdybos pranešimu, Aluntoje
Meldžiu remti saviški, o aš S j
atidaryta pašto įstaiga.
už tą stengsiuos atsakančiai E
patarnauti, ir už žemesne kai- E
Gegužės 13 d. Lenkų partiza
na negu kur kitur.

A. B. MILIUS

sutarties
riausybė

Sovietų Rusų Vy
ma. Drauge grįžta profųsoris taisome visokios rt)ši.es čcverykus.
nepadarė,
tokio
Darbas geriausias kainos pigiau
Jaroševičius.
sios.
straipsnio nėr nei vienoj pada

Maskvos.

neanuliuoja

kiek

galėj.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

Bankos Drafla, Čeki, Markes, U. S. dolieriais arba Anglijos svainis. Pagal dienos kursą
kuriuos galėsite išmainyti. Visose Lietuvos batikose Kaune, Vilniuje, Virbalyje, Mari

L YAKUB0WSKI

jampolėj, Šiauluose, Raseiniuose, Panevėžį, Telšiuose, Klaipėdoj arba visuose Paštuose

Fofografetag

Bankus Valnnd: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.

z 614 W. 18 Street
Chicago, III.

Jonas Butkus

10901 So. Michigan Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla

k

Rusų Lietuvių sutarčiai, kuri
ir po Rygos sutarties pasira
pilnoj

Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje

rio pirks” pas niųs Laivakortę vežant pinigus j Lietuva putniame iškeisti, įritant musų

Mokinama: angliškos Ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typcwriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abclnos isto
rijos, geografijos, politikinės eoknomijos, pilietystės, dailiarašystės.
Mokinitni valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6
Iki 10 vai.

neprieštarauja

šymo'pasilieka

Tretį Milijoną Boileriu

Mes parūpinsi ui pasų, vizų ir kvitą nuo uždarbio vabliškiu mokesčius, visiems ku

tartis nustato, kad Vilniau^
klausimas turi būti išrištas iš
imtinai Lietuvos ir Lenkijos.
nei kiek

Turtas Jau Siekia

KURIEMS RUPI SAUGI KELIONĖ Į LIETUVA, Kreipkitės į šią Banką

Rusų-Lietuvių 1920 m. Birže
lio 12 d- sutarties. Rygos su

Tas

$245,000.00

(

A. B. MILIUS

“DRAUGE.’

ra :.!5 "ą j

1 A'r

f

rflj ai :□ 35
: įž įį 3

Lietuvos.respublikai priklauso

čck-fc

suverene Vilniaus valdžia, ku
rių jai perdavė Sovietų Rusų

VALENTINE L R ESMAILING
COLLEGES
63(15 H. Halsted, 2407 W. Mndison,
S 1650 N. WcUs St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Uesignlng bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Mokslas
lengvais
atmokėjlmals.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaiikit knygelės.
Tai. Seeley 1641
SARA PATEK, pirmininkė.

3106 S. Halsted St., Chicago.
<5
-j

r •r'

į DR. CHARLES SEGAL
|

Perkėlė seavo ofisą po num

*4729 So. Ashland Avenuej
į■

Spccijalistas
|I>ZIOVV, MOTEBV Ir VYBV LIGL|

gValandosnuo 10 Iki 12 Išryto; nno|
»2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:St|
Mvakaie Nedėliotais 10 kii 1
Telefonas Diesel 388®
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NAUJA IMIGRACIJOS TIESA

Respublika kol pati Lietuvos
Respublika nenutars perduoti

Ateiviai gyvenant Suvienytose Valstijose gal važuoti į Europa be baimės nes nauji
įstatymai pavelija jiem sugrįžti į Amerika. % v . ,.

Lenkų

tų
suverenų valdžių
respublikai.

Kapitalas ir Perviršis

Į

nai užpuolė musų sargybų Norvieno slapto, arba neslapto
vidų dvare, l>et šautuvų ugni
punkto, priešingo Lietuvai ir
mi buvo išvaikyti.
1437 So. 49 Av. Cicero, HL =
bet kokiu buriu gresiančio jos
s
=
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitim !
acpavojui. Tikrinimai,
buk
Gegužės G J. išėjo iš Mask
Sovietu Rusų Vyriausybė slap vos pirmas visuotinas Lietu
PRANEŠIMAS ROSELAN
ta sutarčių arba slaptu straip
vos tremtinių Kazaniaus eše
DIEČIAMS.
sniu pasižadėjo laikytis neitralonas, susidedąs iš 544 asmenų,
liai, jei Lenkija pultų Lietuvą Ešelone grįžta vaikų prie
Kiuomi pranešu Lietuviams kad Į
yra grynas išmislas. Tokios glauda, Steponavičaitės veda atidariau čeverykų Taisymo Kapa,

rytoj sutarty. Prie šio reikia
pridėti, jog Rygos sutartis nei GARSINKITĖS

Įl

Jeigu nori laimingai |M*rkeliauti į Tėvynė, tai vn/.iiok per musų Rima, nes buM aprūpintas visuose
/ reikaliioM' per mus ir niiisų agentus iki pasieksi Lietuva. Mes turėm visus laivu linijas ir važuojautis i>er musų Rima nekludis Lenkijos.

Svarstė Linų Klausimų.
Gegužės 3 d. Ministerių ka

T

3c

binete įvyko Finansų Prekybos
ir Pramonės Tarybos posėdis,

kuriame buvo svarstomas ge

nerolo Od-ry pasiūlymas tartis
su Klaipėdos kraštu ekonomi

niais klausimais. Taryba prin-

cipialiai išsireiškė, kad reikia
tartis ir, jei tik Klaipėdiškiai

Battery Farlc Huilding — Marltiine Huilding — Glicsebrougli-Uuilding

Del Investitojų -- Bet Ne Spekulatorių .
Jeigu nori spekuliuoti tai nemėgink ateit pas mus! Bet jeigu nori Investinti ir inwstinti sau
giai ir pelningai tai mes kviečiame jus .sužinoti apie m,įsų cnniulnttve pnrtlcipating preferred atit
eku kuri nves jums siūlome

g
5
5

LAIVAKORTES
per vand. $100.00
LAIVAKORTES
iki Eitkunu 104.60
LAIVAKORTES
iki Klaipėd. 107.10

((

.

1
y

MKiytim

HEAi. t«TATE

B

LAIVAKORTES
iki Tilžės $106.95
LAIVAKORTES
iki Kauno 117.60
LAIVAKORTES
iki Liepoju 145.00

THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION

pasiūlys tinkamas sąlygas da
ryti sutartį.

Praeitame Tarybos posėdy

kuri priguli Henry L. Iloherty & Compaoy, visiems žinoma Invesment Housc po numeriu 60 Wall
Street. New York.
Kaina $l»«.0« už Sėrą. of $100.00 par valuo mokama iškalno arba ant lšmokcsčio.

mas linų supirkinėjimo ir eks
portavimo klausimas. Prieita
prie bendro nusistatymo,, kad

dabar

negalima

leisti

linų

laisvos prekybos, nes tas blo

eksportavimu. Vienu Jątlsu nu

tarta, kiul valdžia

pasiliktų

sau linų supirkinėjimo ir eks
portavimo monopolijų, bet to
viso

atlikimų

darbo

pačiai

valdžiai kontroliuojant, kainas

ir peisų pavestų tam tikrai
bendrovei koncesijos pagrin

S. L. FAB1ONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai

Šie namai No. 19, 21 & 22 I’earl Str. No. 22, 24 Whiteh;iU Street Ir kiti kurie randasi po
num. 8 State Street Corporation: llattery l’itrk Land Corporation ir Soutli Ferry Btiilding visi yra
savastimi THE AMERICAN GATBWAY REALTY CORPORATION. Jaj vertė yra $5,259,500.00.

Yra Pelninga
gausite kas
įmokėto Bo
metus7gi už.
6% į melus

8 PROCENTUS Į METUS.
Mokama Preferred stocklioldcrlamn.
Pelnas daizar gvarantuoja kad bus gulima mokėti extra 2% dlvidcntu. Pelnas gali kilti uugBtln.

ATSIMINKITE: Kad skaičius fiėru yra apritbcžluotas. Jie labai greitai parslduos. Gali nusipirkti
dabar Juoh paskui negausi! Kas pirmesnis tas geresnis, tai rašyk luujaus.

Krajowa” rašo: “Prieš savai
tę Gervėtuose buvo suimtas
Lietuvis kunigas Jakuvanis,
kuris čia darbavosi jau 11 rim

tų ir buvo labai mylimas. Jam
prikaišiojo

buk

jis agilavęs

prieš Lenkų valdžių, ir tai tik

tais žmonėms duodavo skaityti

“Straž Litwy”. Bet rodos, tas
laikraštis buvo legalus. Ar tai
jau “Vidurinėj Lietuvoj” nė

ra laisvės ir kiekvienas neguli
manyti kaip nori, o visi gyven

tojai turi

Pamąstyk — Saugus jdėjlmas kapitalo kuris moku 8% į metus. Rašyk šiandien.

cžpospolita”.

Cnhlcgramtt, Paštu, ir Itvartais, į Lietuva ir visas šalis pagal dleištėoka greitai.

PASTABA

S
3

Idant važiuojančius Lietuvon einant p<r rulicžitis nenutakanotu už rasit vežamus pinigus, tai mes
pervedant jų pinigus Ilruftuis pagal dienos rnštuoso pilna šunta be mažiausio ntskaitliavimo.
Mi's nekalbame tik ant poperios bet pnrodont faktus, štai žemiau paduodanun vardus, nors ne
visu bot tu kurie yra dauginu žinomi visuoiiu nciišvažmvusiu vakar per musų Biurą IJotuvon: Adgokataa Kazlnteris (ingis, T. M.izents, y. Mučlkun.ilte, P. Sverceka.t, Antroj Kimšoj Ir Simonas Gninboragis, J. ltadavlčltiM, .1 Dunilevlčius, T. Rainis, A. Mirskis, A. Hkurdania, J. Tarutis, P. (lyrtautas,
iš < Itiragoa. Mlkulas Hlikelva, O. Alutis, K tfuplis, P. Colna, F: Mtitoguriuičlškns, tš Kensingtona Ir
RoMelanda. S. Vaitkus, tš Chicago lleiglits, J. .Sereika iš Auroro llllnol* J. Dragunaa, J. Genis, H. KlVeli** iš V\ uuki^gun, Ulinoin. J. PatuitiHiH, 1 >o Knlh, Illinois. Trecioj kiužoj. Iš vino unt šio plaukimo laivu Olympie per mus Iškteliavo 75 ypatos. Kiekvienas vakuojantis per mus yra užganėdintu, ir gauna
musų ypatiška patarnavimu. Kreipkitės j musų Biurą sekančiomis valuiidotuis:

3

Kasdieiia nuo » ryto iki 8 |st pietų, Vakarais, I tanilnke, Ketverge, SubatoJ
dėllontls nuo U /yto iki 3 imi pietų.

z.

3
■
3

Bjg

HENRY L. DOHERTY & CO.

12 Pearl Street

New York

PASIRAŠYK IR PRISIŲSK

ŠITĄ KUPONĄ
ŠIANDIENĄ.

MniMdžeri.M.
Pori'ign Lnnguage Inve-tor Repartnicat
Henry L. Imlierty * Compaiiy
12 1’enrl Ktrisd, Nevv York.
B« Jokio kašto rnalonėklto prlniuati man pilnas
InforniiieijaH aplo .Imtų "(iolden Opportunity” Investmento propozicija,

pavardė

Vardas,

GMtvę

,.

M lustas

Valstija
(Draugas),

iki 0

valitndiU. Ne-
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DIZAUSIA [IETUVI$KA KRAOTOVE CHI(i*G(1JE

2

FOREIGN LANGUAGEINVESTOR DEPT.

taip manyti, "iaip

“Straž Kresowa” arba “liže

pinigus

Jeigu Sužinosi, Tikrai Įdėsi Pinigus

dėl to, ka i jis niekuomet ne
slėpdavo savo nuomonės ir kur

išsiunčiant

stintos virš $ I,tHHi.tMI dar pigiau. Pinigas

Tūkstančiai Jau Užsiinteresavo

Lenkai suėmė Lietuvį Kunigą.
“Gaaetn

S

S

6% Cumulatlio Metinio Nuošimčio yra mokama meno.<»initiis išniokcsčlnis, kuriuos
pirma diena kiekvieno mėnesio. Apart to dar gausi sekančius dividentus: Ant kiekvieno
ilerio už šėra ant Common Stocko 50 centu už, šėra bus mokama po $4.00 už. šėra J
Preferred Stock dividentų bus mokama $2.00 J metus. Pridedant regulari nuošimti
pasidarys $8.00 už šėra arba

dais.

laikraštis

Pasekmingai
nos kursą o ant

3

Tūkstančiai žmonių jau užsirašę išpili,ydaitil žemiau paduota kuponą. Kiekviena diena, pačta at
eina daugybės kuponu prašant platesnių paaiškinimų. Prityrę ekspertai jums išaiškins ypatlškal ar
laiškų jūsų kalboj,

I^enkų

809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, III.

Balt/, r y Bark, The American Oateway, yra apsuptas dideliais namais kurių vertė kilų augštin
kas metas ir atneša dideli pelną jų savininkams. Tarpe geriausia apmokamu nmuų yra šie
BATTHRY BARK BUILD.-MA RITI ME BUILD.-CHESEBROUGH BUILD/

gai atsilieptų į linų produkta-

vimų ir kainas, tai pat nepa
ranku butų ir pačiai valdžiai
užsiimti linų supirkinėjimu ir

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

Yra Saugu

je, Balandžio 26 d. buvo riša

PIARI 0U8RN KONCBKTINA 5
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainų, kur kitur taip negauai.
Marinėlių laiAkami drukuoti ir ofiso darbams yra nstijaaatoa mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordais ir
koaeertihių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždirbysftių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame viaokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVI.,

CHICAGO, ILL.

Telefonas: DBOVSM 7309

Šeštadienis, birželis lt, 1921

l. VYČIŲ ISTORINIS SEI LIETUVIAI AMERIKOJE.
MAS.
CICERO, ILL.
i

DRKUGR9
O. Bergeliutė

. .80
’ .25

+
Sykiu .................. $212.41

Reikalhigas Maliorls Darbas užtlkrlntaa visai vasarai. I.mtuvla turl
plrmenlbų. tiktai patyrė* savo
te. Atsišaukia.
Petras ClbuUkls
3343 Weat 33 Place
Tel. Caual 7333

6
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MILŽINIŠKAS PIKNIKAS I

“Biznio”
būdoje
įėjo
"L"
1 —' T" 1
Liet. Vyčių IX Neimą clii- A. L. R. K. Labd. Są-gos Pasi $587.70.
Paieškai! vietos dal savę.j, žmonos
cagieviai mano padaryti vienų darbaviinas Vainikų Dienoje,
Išlaidos.
Ir vaiko prie geros Aeini/nos Drighįžymiausių. Be abejonės, ir jhi
Už trakas .................. $30.00 lon Parke ar Cbicagos upieilnkrj.
CHICAGOS LABDARYBĖS SĄJUNGOS Į
Geg. 30 d.
Atsišaukite
darys, nes devynios kuopos jį
...
.
v,
*
. Už “perimtą” (leidimą) 15.00
Martin Druktcn
Diena buvo šilta. . Žmonių* į1 ,Uz
T» ,Jce cream 4.)
Ą- gal., 56.65
-ec.
W. 33 sirw*
(Imago.
rengia.
Telefonas Yanl.s Ittttl)
Sv.
Kazimiero
kapines
šuva,,.
•
•
„
Seimas jau paskelbtas. Jis
...
U z gėrimus ............... 177.50
žiavo daug. Jei norima ^ur yisokįe mažmožiai
32.29' PAIIDAVIMUI J augštų bizniavus
įvyks Liepos 5,6, 7 dienose.
pamatyti daug Lietuvių katuli
muro namas. šiaur-rytinis kampas
Išvažiavimas.
kų, tai geriausia Vainikų die
Ganaiport ir Union, toliau 3 kelmynų
........
$311.44
Viso........
Bergmans Darže, Riverside, III.
gyvenimui namas. Didžiajam name
Kadangi daugelis atstovu noje nuvažiuoti į Šv. Kaziui.
Gryno jmiIiio būdoje pada- randasi 3 krautuvės ir 13 šeimynų
gyvena. Didelis turgelius, kadangi
atvažiuos iš kitų miestu ln*i ka]dnes.
ryta $276.26.
Pradžia 9 vai. ryte.
turi būt parduota pirm Birželio 30
d: Tai yra draugijų namas, atsi
valstijų, tai susi] lažini m ui su Pamaldos ir visos apeigos
Sutrauka.
šaukite M. Martinek, 822 VA 19-tli
vietiniais rengiama milžiniš- jauJ 9 buvo paminėtos “Drauarba t». Varga, 1908 Canalport
$212.41 Ht..
Dėžutėmis surinkta
Avė. Namo truatisat Tel. Ganai 7103
k.is i»rii'šsfiniinis išvažiavi »u
Jūsų atsilankymas ant šio pikniko atneš dviguba naudai; viena kad ju* |
Pelnas būdoje........ . 276.26
jnas. .lis bus Liepos 4, Bever- Po pamaldų vieni žmones
Parsiduoda stuboa rakandų setas;
gramafonas, karpetal, lova Ir dau
!y Kilis (prie 87 gatvės tarpe išvažinėjo į namus, bet dau
gražiai ir dorai laika praleisite, o antrą, kad tuo pačių kartu paremsile našiai- |
giau rakandų. Kam reikia atsiSauViso
.....................
$488.67
kite K u bato] po pietų purduosu pi
Ashland ir \Yestern gatvių). gelis pasiliko ligi vėlam vaka
J. Šliogeris.
giai 1®18 Ko. tniou Avc. Pirmas
Čia vienintelė proga bus rui. Būriai būreliai sale ka
čius, kurie jūsų paramos laukia.
lubųs iš užpakalio.
atstovams susipažinti su pa pų įk> medžiais ilsėjosi ligi
CLEVELAND, OHIO.
Tie
būreliai
1VTOGHA11.H,’ GADEKIJA.
rinktu Cbicagos jaunimu ir su saulėleidžio.
Nuoširdžiai visus kviečia
NAŠLAIČIAI.
Greitai
turi būt parduotą, luboto
jų vadais bei veikėjais. Prieš didžiumoje buvo jaunimo. Jie
Studio, kuri randasi Chicugos prieNepaprasti “Pranašai'
mlestyj. Biznis geras ir senai Iš
pradėsiant sunkų sesijų darbų, nenorėjo skirtis su kapinėmis,
dirbta
vieta. Lietuvių,
Lenkų ir iiuiimiiiintMmiMmmiimiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiitiiiiiimiiiM1
kur
nevieno
ilsisi
tėvelis,
ma

Pastaru
laiku
musų
koloni

galės gražiai pailsėt, pasige
Slovakų parapijos. Atsišaukite su
joje atsirado nepaprasti “pra žinosit pardavimo priežastį. Kreipki
rėti \gamtos gražumu. Atsto mytė, brolis arba sesuo.
tės.
Tel. Yards 66G6
Blvd. 8448
našai
”
,
t.
y.
Biblijos
studentai
R
vams užkandžiai ir šiaip ]iasiLabdarybės darbuotė.
Draugits Publ. Co.
Dr. V. A. ŠIMKUS
■
Chicago,
III.
iš
2331
S.
OaMcy
Avė.
sinagininiai bus suteikta vel
H
Lietuvis
Gydytojas,
Chlmg**
te
Iš visų Lab. Sųj. kuųpų CliiKalbėdami' išpradžių jie (A. S.)
Akuieras.
tui.
■
cagoje matėsi rinkėjų su dė nuduoda labai tikintieji j Die
■
BIOS B. Salsted St. OIcmo.
Išvažiavimo programinė da žutėmis ir ženkleliais. NeValandos: 1«—13 iš ryto 1—3 Ir
SU DOVANOMIS
DIDELIS BARGENAS
R
vą. Aiškina Šv. Istorijų Seno
R
lis taip-gi stropiai rengiama. atsižvelgdamos į dienos karš-1 ir Naujo Įstatymo bei kai-kn- Mes parduodame naujus automo 4—8 vakare Ned. 18—13 U ryto.
bilius
“Chandler,”
•’Clevelands."
R
—- Rengiamas ---L. Vyčių Cli. Apsk. choras sve tį, dulkes ir nuovargį,jos uoliai rias įtraukas iš Šv. Evange- Taipgi turime ir vartotų automobi
R
lių.
čiams bei saviems žada naujų darbavosi. Kiek kuri surinko, Į iįjos.
R
TIIE VILIJA GARAGE CO
R
Draugystės
Šv.
Antano
iš
Padvos
lt> 12 Ko. MTestern Avė.
Clik-ago
dainelių patiekti.
kiekviena kuopa prašoma pasPaskui skelbia “pranašys Telefonas McRinley 4231
H
Ites”, kas trumpoje ateity tu
R
Vyčių Apsk. Atletų sekcija kelbti “Drauge”.Cicero, 111.
R
loš “Base bąli ir “Tennrs”
“Biznis”
| rėš įvykti. Štai jų “pranaša ĮIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIU
ADVOKATAS
R
Otlaas Didmiestyj <
Apart to bus lenktynės ir tt.
R
vimai”: “bėgy penkių metų
Antra Trečia ir Šeštai kuo- žus visos valstybės, visos or
R
g
29 South La Šalie Street j
.Šis išvažiavimas yra įžanga
R
Kambarin 884
į IX Seimų, tat atstovai pra uos tuiėjo būdas su užkan- ganjzaeij(i,s bei dr-jos, nes Dit 5 Siunčiame piningus LieR
Telefonas Central 0390
tižiais,
šaltakoše
(ice
cream)
ir
I
ka
,.
alvsl6
a(ei
,
ant
ženi
ės
=
tuvon,
prisiuntimas
užtikS
R
2
BERGMAN
’
S
GROVE
šomi jame dalyvauti.
R
minkštais gėrimais. Antros ir Mirę 2mon(,s kelsis 4S numi_ S rintas.
Į Vakarais, 812 W. S3rd St. ■
Išvažiavimas prasidės 9:3(1
R
H'štos kuopų veikimo neture- iusjy ]r linksmybėje laimingai 5 Inšuruojanie nuo ugnies, =
■
Riverside, III.
R
Tetetfoaust Var.bi 4081
vai. ryto.
R
jau pragos gerai pastebėti. °'lgyvens viena tūkstantį metų.” S namus, rakandus ir auto- E
Pradžia 10 vai. išryto
Tikietas 25 centai R
Sesijos.
dėl pačios kuopos prašomos
klaūfWS
S mobilius.
S
R
paskelbti.
|
. ,
.
.
....
R
Liepos 5 prasidės sesijos.
1
.
ant ko tamsta remiesi taip = Parduodame namus, sko- =
R
E
liname
piningus.
liečia
kuopa
atlikus
S&'
0
tvirtindamas,
kad
po
penkių
Priešseiminės pamaldos įJ
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pni- R
,as įvyb8> jis „tsakė: E Evaldas & Pupauskas =
vyks Dievo Apveizdos parapi užduotį pilnai patenkinta
8
■ kaus pikniko, o pilnai busite užganėdinti.
jos Bažnyčioj (Centro Dvasios
840
W.
33rd
St.
“Mes imame padavimus iš Bi3107 So. Morgan Street
R
Kviečia visus
džiaugėsi, kad žymiai pasidar- Wijog
Dicvo jkv^Al,.}
Vado parapijoj).
Yunk 2790
CHICAGO, n.LHro»)
R
.•td t ii r
ba\o
našlaičių
naudai.
1
rečiaiL^
skelbiame.
Mes
butume
laKOMITETAS.
■
Telefonas
Tania
5083
Šventos mišios su asista pra
lUIlIlHIIHIIIIIIIIHI!
IIIIIIIIII
R
kuopai
pavyko
dėlto,
kad
iš
L
a
j
nubausti,
jei
to
neapsakinėValandos: — 8 Iki 11 18 ryto: i
sidės 10 vai. ryto. Per mišias
(J6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-R,
is-n-..
žmonėms.”
mis nuo 6 Iki S vai. vata
giedos Cbicagos vargoninkų kalno buvo gerai prisiruošus.
Ji
iškalbo
atsišaukė
į
visas
Paskui
savo
kalbų
kreipia
į
choras ir įžymus solistai.
Z
viet. dr-jas prašydama darbi-1|<at«vlik»j tikėjimą, bažnyčias
Pirmas seimo posėdis prasi ninku. Apastalystės Maldos ir įr maldas. Viską kitaip iškpdH
dės 12 valandų dienų, tuoj po \ iena Mergaičių dr-jos davė
tyčiojasi iš katalikų, ne
pamaldų. Sesijos bus viename riu kojas.
tiesą kalba.Sako: “senovės lai
iš puošniausių viešbučių CbiBizniui darbininkų davė kajs katalikai kankino neti
1900 S. Hatated Str.
cagoje, būtent La Šalie Ifotel ntos dr-jos. Visų jų pasišven-1 ]<inC-iiis.’’ Kalbėdamas apie į- Aš esu Lietuvis ir norių pranešti
DR STĖS PALAIMINTOS LIETUVOS
R
Tel. Ganai 3118
(prie La Šalie ir Madison gat timus buvo nepaprastas. Dau- vairius atsitikimus, nepasako savo vicngienėlaiibH kų Dr. F. O.
R
Įvyks
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakaro
Carter yra padaręs mano kūdikiui.
R
vių).
gelis buvo pasirėdę išeiginiais nej Kokiais metais, nei kur tas Kam skauda akla lai tas atvažiuoja Gyvenimas:
R
8811 W. 8Srd Str.
drabužiais, dėlto pusėtinai juos Ltdtikimas buvo. Tai gi jų pas Anton Vapsta, 2327 W. 22nd.
R
Vakaras.
R
sugadino,
Bet nebuvo
i I kalbose ryškiai rodosi netiesa- str. arba pas Peter Vaičiūną, 2655 Tel. Proapect 8808. I
W.
43rd
Str.
lai
pamato
šių
kūdi

R
Pirmos seimo dienos vakare tai atsižvelgta. Visi kiek gaGardners Park 123 Street ir So. Michigan Avė. Chicago.
.
R
kių akys pataisytos.
nebus jokios pramųgos, kad lėdaini stengėsi vieni kitus paNeras pasekėjų,
R
Pradžia 11 vai. ryte.
Franklin 0. Carter, M. D.
davus atstovams pasilsėti ir ap vaduoti.
R
.
I Nesenai Clevelamle buvo vi
23 metai prie State gatvėn
R
žiūrėti Cbicagos miestų.
Kas atlygins visiems darbimulkių, kaip va Mockus
J.
P.
WAITCHES
Akių — Ausų — Nosies ir
Pasarga: Važiuokite. iki State Street, paimkite R
Liepos (i, vakare, pagarsėjęs ninkama už jų brangų pasi-L*velniij pardavėjas ,Strazdas,
R
Lawyer
Gerkles Specialistas
State 119 Morgan kara ir važiuokite į pietus iki 119 R
L. Vyčių Oi. Apsk. choras, j>o darbavimų našlaičiams! Vieš- Mickus, Krikščiūnas. \isi jie
LIETUVIS ADVOKATAS
State St.,
Chicago, III.
Str., paskui eikit tiesiog iki daržui ar paimkite kita R
vadovyste muziko A. N. Po pats Dievas tik suteiks jiems Pnn’-i° nešties kur kitur. Su 120Valandos:
4601 South Hermitage Avė.
nuo 9 iki 7. NedėtdieR
Tel. Boulevard 8080
ciaus, statys triaktę komiškų tinkamą atlyginimą.
R
karą kaina 8c. nuvažiuot.
klaidinti žmonės greitai grįžo niais nuo 10 Iki 12.
R
operą “Kornevilio Varpai”. Kudangi didžiuma darbinin- JPr*e tikros
Motinos —
Apskričio idiotų sudaro 137 na kų prašė neskelbti jų vardų ^didikų Bažnyčios. Biblijos iiiimimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai
Kės. 1188 Indepcmlence fUvnL
riai. Aštuoniasdešimtas nuo laikrašty, todėl ir neminėsiu, -dudentai ir gi neras pasekėjų.
Telefonas Vou
Tsl. Drovsr 7841
šimtis choristų vartoja į{tikės jiems gal tik bolševikai,
[iiropeaHįnierlanBiifHU
Rinkėjų nuopelnas.
kurie lengvai tiki visokiems
jyairius muzikos instrumentus.
Dr. C. Z. Vežei is
LIETUVIS
LIETUVIS DKMTI8TAB
Fabionas ir Mickievics ved.
Opera statoma dideliam vi- P-nia Laurinaitienė sur. $25.(K) žemiškiems
Gydy«4>)*M rl Ghlnirgaa
GVDVTOJAfi IR CKmURGAB
4712 HO. AHHT.AMD AVIIIT
Ofisu Ir Gyvenimo viot*
buvę A. Petraitis Ir 8. L. FabionasMpeeijallsta*
Moteriškų,
Vyriškų
durmiesčio teatre “Aryan Br. Veličkaitė .............. 21.59
Kai-kurie žmonės šneka, kad
88K8 ~
"
arti 41-tas Gatvfts
Valkų fr visų chroniškų ligų
Siuntimas pinigų, laivakor
tnlvo
Valandos: aus 8 ryto Iki 8 vak
tirotto Temple” (prie 8-tli ir M. Šileikienė..................14.22 tie nauji “pranašai” yra koVALANDOM: 10—11 ryto S—■
Valandos nuo 18 iki 18 ryt«; ano
Sersdomls nuo 4 Ht * vakar*
tės, pašportai ir tt.
8 Iki 8 po platų: ano T iki 8 vok.
Vabasli gatvių). Pradžia 8 vai. Alb. Gečaitė.................. 13.18 kios nors sektos apmokami a- pietų, 7—M vak. ftedeitomis 10—18 4
'S3S3-3SS5S3S35S53??
NOT ARLIUSAH
(irisas 3354 Ho. Hnlsted Ht., Cbiaagt
Nedėllomls nuo 18 iki 8.
Kcal EsUrte, Paskolos, Insnrinat
vak. Grynas {įeinąs to vakaro O. Martinkienė .......... 12.59 g^tai,kad ardytų kat. vienybę
Telefonas llrover »a«3
Ir lt.
yra skiriamas įsteigimui nuo Juk Povilnitė .............. 12.35pr sutikimų. Katalikams patar iiiiiiiiimiiiuiiMiiiuiHiiiiMiiiiiimiiiiftf
800 W. 3.'th St., Kamp. Ilalsted St.
Tel. Houleiard 811
savos “Vyčio” spaustuvės.
M. Mironienė ............... 12.09 tina visai meiti į tokias pra
Vai.: t iki 4 kasdicsų
Vak.: TItar. Ket. Ir ftub. Iki 9 vak.
Paskutinį vakarų, t. y. Lie Vai. Balsiutė................. 11.29 kalk Pasaulis Katalikų tikėjiNed.: iki 8 po pietų.
pos 7 d tame pačiame viešbu Al. Sulgaito.................. 10.34P.no šviesoje plačiai aprašytas
A.+A.
ty bus bnnkietas. Programoj! l’r. Paterebienė
8.83 Šventoje Istorijoj Kcnn ir Naudalyvaus įžymios muzikalūs Elena Gricaitė .
.......... 7.82 jo Įstatymo. Jų galima ganjėgo«.
7.59|ti katalikiškuose knygynuose
Sop. Valančiūtė
Šis bnnkietas uždės anL]iau- O. Man k it nė .
7.22 pav- “Draugo” ir kituose.
ralefonas Boulevard 81»•
j
dą istoriniam IX Seimui.
Gydytojas Ir (Tiirurjfas
Mar. Roudonaitė............. 7.15
Manau, kad Clevelando kaPersiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 8, 1921, 8:10 vai.
4412 Ho. Wotcrn Avė.
Darbas nelengvas. Penkių mė Petr. Kasiulaitienė.......... 6.69 tulikų tarpe nerius vietos kre'ivakare. Illinois Central Ligoubutije, 58 metų senumo.
nerių darbuotė turės parody O. Milašuuskienė............. 6.66 vatikiai “pranašai/’.
Telefonas Lafayette 4146
DENTISTAS
Paėjo iš Jurbarko miestelio. Raseinių apskr. Paliko di
Valandos; 9-11 rylAls 1-1 po
ti vaisius.
Simono Sūnūs.
«
8881 Hnatb Halsted Hai.
O. Hliekienė ...
6.34
deliame nubudime žmoną Magdaleną Klimienę, 5 sūnūs
pi.'tų Ir 7-8 vakarais. Nedėldla(▼alandoa:
I
—
11
A.
M.
Vieniuilis ebicagiečių pa B. Šlamiutė........
d nlaiM tiktai po pietų 2 iki 5.
4.25
ir 7 dukteris.
5
1_|; 7—8 P. M.
« _ ___ ...
geidavinins, įdant IX Seime Mar. Česienė ...
3.181
Laidotuvės bus Birželio 13, 1921, iš S v. Jurgio baž
butų atstovų nuo HH) kuopų. B. KuČHTiė ........
Dr. M. T. STRIKOL’IS
3.09
nyčios 8:30 vai. ryte. Velionio kūnas randasi po num.
R
Lietuvis Gydytojas Ir Gtilrvg*
2.50
1
Urs. Bučienė ...
5341 So. Halsted Str.
Pr. .T. Paliulis,
Pcoples Teatro Manse
Oįral. Ganai 4221
*
■
l818
W.
47th
Str.
TeL
Honl.
HM>V
Nuoširdžiai
kviečiame
visus
gimines
ir
pažįstamus
O.
ftileikaitė
...
1.78
P resos Komisijos Narys
DR. C. X CHERRYS' S
dalyvauti laidotuvėse.
■valandos: < Uil 8 vak. NadAl 18?
Adele Gasiuniutė
L56| Riki
IJimVM DT’.NTINTAS
*
lt ryta.
SniHll W«st 33-n.l
Ho. LeaviU N«.«
O. Vulaičiutė ................. 1.47
Nuliūdę:
Rm. 2*14 W. 48rd Street
•
Chk*aco

Ned. Birželio 19 d. 1921 Į

S

9tas Metinis Piknikas

S V. W. RUTKAUSKAS

Į

PRANEŠIMAS.

(
1

J Nedelioj, Birželio - June, 12, 1921

|------------------|

J■

Dr. M. Stupnicki

---- ---------i ---------------------”

KREIVOS AKYS

Pataisytos
3 m. Kūdikiu’.

DR. A. L YUŠKA

PIKNIKAS

H

Ned. Birželio 12 d. 1921 m.

DR. A. A. ROTH,

DR. S. NAIKEUS

DR, A, K, RUTKAUSKAS

ANTANAS KLIMAS

DR. G. KASPUTIS 1

A

Nuo ryto
O. Znuriutė ........................ '1.38
PLATINKITE “DRAUGĄ.” .
..................... ton »»•»• M«toiey
_____ ____
/
IA. Prudenaitė ................ 1.20

'Soooooo

Iki

plot.

Magdalena Klimienė žmona, Sunai ir Dukterys.

2valandos: 8:30 A. M.
1:80 P. M. to 8:48 P. M.

«

mum

Šeštadienis, Birželis 11, 1921
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' 12 d' SržeiioJune' 1921 itl I

M ETi N
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I
■

MM

NATIONAL DARŽE, Riverside, III.

PIKNIKAS

ĮŽANGA 50c.

| Pradžia 10-tą valandą ryte.

|
|
|
|! |

-— Rengia —-

LIETUVOS VYČIUV CHIGAGOS APSKRITIS

J

Piknikas bus vienas iš puikiausių. Žada dalyvauti daug
jaunimo. Todėl ir Jus nepamirškite į jį atvažiuoti. Bus šokių
kontestas, lenktynės ir įvairus pamarginimai. Taipgi žada
dalyvauti ir L. V. C. A. Choras. Bus puiki muzika po vadoi
T
1 *11 *
TZ
v •
"v
j
•
dovyste J. Phillips.
Kviečia L. V. C. Apskritys.
t

m

5

■2
SI

Si
I

s
■ 2

■■ g2
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ATSIŠAUKIMAS.

PRANEŠIMAI.

Į gerb. kunigus klebonus ir
gerb. visuomenę.

B DIEVO

APVEIZDOS PAR.

Yarde BAZARASI
I PAVASARINIS'SS
■■

Šv. Pranciškaus Serafino drKadangi mes, Lietuviai ka
jos priešpusinetinis susirinki
talikai, turime LalKlaringųjų
mas bus sekmadieny, Birželio
nniose.
|
Sųjungų.
12 d., 1 valandų po pietų, Die
-------------------------------------------------- :- ---------------------------------------------------- B
Kadangi
Lab.
Sųjunga
ren

vo Apveizdos parapijos svetai
IŠ NOETH SIDĖS.
IŠ T0WN OF LAKE.
giasi statyti prieglauda, ku nėj.
Birž. 8 d. Šv. Mykolo baž rion bus surinkta Lietuviai
Visi nariai būtinai prašomi
Čia gyvuoja Šv. Agotos mo
nyčioj klebonas, kun. A. P. našlaičiai, vargstantieji sve atsilankyti. Lribai daug svar
terų draugija. Ji netik kų pri
..>•
s
Baltutis, sutuokė
p-lę Mar. timtaučių prieglaudose, ir pa bių dalykų turime aptarti.
guli prie A. L. R. K. FederaPrašome atsivesti ir naujų1
Razmauskaitę
su p. Jurgiu talpinti savoje lietuviškoje.
jos bet vietiniame skyriuj akRudnik, Lenku.
Kadangi Birželio 13 d. pri narių.
Valdyba.
tiviai dalyvauja
•'z" ir visokįi kata.
Elektros šviesa, aukštas stulpas su cigarais, įvairių kendžių, dešimtštoris ir kiti ■
puola Šv. Antano diena.
likiškų <1 arbų remia.
IŠ BRIGHTON PARKO.
gražumynai.
Birž. 19 J. Dievo Apveizdos
Kadangi Jo Malonybė Chi
Ji taippat priklauso
prie
Įžanga dovanai.
Kviečia Aušros Vartų parapijonys. !
parapija rengia
nepaprastų,
cagos Arkivyskupas leidžia tų
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
Birž. 5 d. Nekalto Pras. Pa
piknikų National darže, River
dienų visose Lietuvių bažny
mėjų -Jr-jos. Netik delegatas
nelės Švenč. bažnyčioj iškil
side, III.
čiose rinkti Lab. Sąjungai au
j jos seimų išrinko,. bet iš
iiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiieiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHsiiuiiiiiiii
mingai užsibaigė misijos, lai
Aštuoniolikiečiai kviečia vi5
s
kas.
*
dr-jos iždo paaukavo ir narės
kytos Tėvo Alfonso, Pasijosų parapijų žmones, kad paro
Todėl šiuo prašau visų gerb.
sumetė gan stambių sumų pi nisto'. Buvo -dar ir lauke pro
džius, jog galima eiceriečius
kunigų klebonų paskirti pa
nigų
Šv. Kazimiero Akade
cesija, kurioje daug žmonių
“subytinti”.
Rep.
2 fF
:
“
rankų sekmadienį ir parinkti
mijai. Šios -Jr-jos pirmininkė
lai
= r
?
dalyvavo. Šios misijos daug
našlaičiams aukų savo bažny
yra j>-ni O. Ruzgienė.
(Nerokuojant
Amerikos
geležinkelio
ir taxų).
dvasiškos naudos padarė žmo
IŠ BRIGHTON PARKO.
= v
4
čiose.
Town of Irakiečiai džiaugia
nėms.
Iš Montreal’o išplaukia la vas 11-toj dienoj Birželio =
si turėdami tokių draugijų.
Gerb. visuomenė prašoma,
Sekmadieny, Birželio 12 d.
Birž. 12 d. Nekalto Prasid. kuomet kun. klebonai paskelbs Amerikos Lietuvių R. Katalikų
Birž. 3 d. šv. Kryžiaus 111H- Panelės Švenč. svet. bus lo aukų rinkimų Lab. Sąjungai, Federacijos 19-'tas skyrius ren
kyklos 8-to skyriaus
moki šimas su .įvairybėmis parapi būti duosnia ir visa širdimi
Pinigus siųstus per musų ofisą išmokame į 26 dienas =
gia pirmų pikniką Nekalto
niai turėjo išvažiavimų Lin jos mokyklos mokslo
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.
metų paremti šį visiems svarbų rei Prasidėjimo Šv. M. P. parapi
coln parke. Labai
linksmai užbaigimui.
kalų.
jos darže (priė 44-tos gątvės
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legaliŠ- =
laikų prabudo.
Atminkim, broliai, seserys, ir Fairfield avė.). Pradžia 3
š kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė =
kad kuo greičiaus surinksim valandų po pietų.
IŠ CICERO. ILL.
,
= Washingtone. Parduodame lotus, namus, farinns. Padarome paskolos ir aplraudžiam nuo =
Nuo šio laiko A. L. R. K.
reikalingų sumų pinigų, tuo
Visi Brigbtonparkiečiai pra
2 ugnies ir kitų nelaimių. V i ims reikalus atliekuine greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais §
moksleivių 19 ta kp. sųsirinL. Vyčių 14-ta -kuopa įren greičiau pastatysime našlai šomi atsilankyti
šitan pikni
g kreipkitės pas
‘kimus laikys
Davis Sųuare gė draugiškų pasilinkminimų čiams ir seneliams prieglaudų. kam
Birž. 8 d. Šv. Antano par. svet.
parko svet.
Visos Lab. Sąjungos kuo
Taip-gi laukiame svečių ir iš
Muzikų patiekė pp. St. Bata- pų valdybos turi nueiti pas kitų kolonijų, ypatingai Fede
Žmonės džiaugiasi sulaukę ’vičia ir J. ZarTleckis.
savo gerb. klebonus ir papra racijos darbuotojų ir veikėju.

MUSŲ REPORTERIO UŽ

į šių kolionijų ir atidarė ofisų
Metropolitan State bankos na-

RAŠAI.

■■
;

2327 W. 23rd Place, Chicago, III.

■■

Sudatoje, Birželio 11, 3-čią valandą po piety

■

Nedėlioj, 12 d., 3-čią valandą po pietų

8

į - -- ---- - --------------------------------- |R ■
■
S

.

!
1

S

Laivakortes Tiesiog į Lietuva

$107.10 iš Montreal’o iki 1

!

pėdos (Memel) |

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOdAUS. Į

PAUL P. BALTUTIS & CO.
|
| 901 W. 33rd Street
Tel. Yards 4669
Chicago, II'. |

kun. Juoz. Čužausko. Jis čia

„atvyko Birž. 8 d. Atrodo svei JAUNIMAS RENGIA PIK
kas, stiprus.
NIKĄ.

šyti, kad
paskirtų
minėtai rinklevai.

diena

Visus stengsimės patenkinti. Qiiiiiiii(iiiiiiii!iiitiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiimiiiiii*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifiii»/T

Rengimo Komitetas.

Praeitais metais Šv. Antano

IŠ T0WN OF LAKE.
Kasmet L. Vyčių Chicagos dienos rink Ievoje našlaičiams
pirmoje vietoje stovėdavo &v.
Apskritis surengia piknikų. Tr
L. Vyčių domei.
kiekviena sykį į jį suvažiuoja Kryžiaus parapija Chicagoje.
Žiūrėsime, katra Lietuvių pa
Birž. R <1. Diovo Apveizdi ;la"g žmon.i,)’
Visi L. Vyčių 13 kuopos na
par. svet. A. I,. It. K. Kodo-T*'“ ** 12 d- Na rapija šįmet atsistos pirmoje riai prašomi susirinkti Birže
raeijos 15-tas skyrius įreng.'. |‘,ona ,torwIH. vietoje. Tas, žinoma, priklau lio 12 d., 1 vai. po pietų prie

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJOS.

P* sys nuo pačių žmonių duosnu- Šv. Kryžiaus parap. mokyk
A. Nausėda,
floriną, ka<’
Ilk ta mo.
los. Iš čia buriu važiuosime į
Lab. Sųj. Centro pirm. L. Vyčių apskričio piknikų Na
kaiP P™'1“"*
,al’

prakali,as. Kalbėjo gerb. kun. Ja". k”°P"s

Prof. I-r.-Bučys. Jis papas,,. ,J"
kojo apie Lietuvi,, suvažiavinu, Wasl,iugtone, 1). C., (Jogužės 30 ir 31 dd. ir įteikimą

k'"’ ,l"'t knr-k?’ s,"arkwS,s'
'f >n<l<-mesn,a.

tional daržan.

IŠ NORTH SIDES.

r
• r - *
•
‘iKaip nuvažiuosite, pamatysi Prez. 1 Jardmgui Lietuvių po-’ 1
7
Vainikų dieno.įe (Geg. 31 d.)
tieijos su milionu parašų dėl
prie Šv. Kazimiera kapinių
laetuvos
n,.priklaus„„,yhės. |
"
Labdaringosios
Sąjungos G
Jo kalba buvo indomi ir pa-’
kuopa laikė užkandžių. Pelno
mokinanti.
Žmonės įlomiai
Aušros Vartų parapijos ba- padarė $132.72c. Moterys ir
klnjjse.
zarns parapijos kieme
tęsis merginos surinko $50.00. Visų
Tedaryta rezoliucija reika
labo $182.72.
šį vakarą ir rytoj.
lauti Suv. Valstijų
konsulio;
Reikia nepamiršti, kad prie
J^duvai. Rezoliucija pasiųsta NETURI BUT NEUTRALĖS
tos Lab. Sąjungai gražios nau
šio apskričio kongreso ųtstoZONOS.
dos prisidėjo ir North Sides
vnnjs.
draugijos. Vainikų dienai užPrakalbas vedė vietinis kler
___ tv_x 11
o
,
.
t
An
v.
Londonas, Birž. 11. — Sų- kandžiams supirkti aukojo šios
bonas,
kun. T g Albavnius. •
• • ,
,
• ••
.
*
.
,
.
,
jungininkų komisija Augšto- gerb. dr-jos:
žmonių buvo apie trvs sim,
,.
, ,
joj {Silezijoj nusprendė? kad Šv. Mykolo Arkaniolo
$5.00
tai.
tenai neturi būt jokios neut Šv. Juoziųio Apiekuno .. 5.00
ralus zonos, kaip to norėjo Šv. Kaz. brolių ir seserų 5.00
Birz. 11 d. is Dievo Apvel- T
, .
,
,
y.
. »
.
Lenkai maistininkai.”
Dievo Mot. Auš. Vartų 3.15
žilos bažnyčios i Mv. Račiūne-1 v
•
...... T
i •
.
.
1 \ ndmnsi, pakilusieji Lenkui Šv. CMlijos, gienm. ir
ro kapines laidos J. l’etrniis- .
.
. • • ,...
.
...
'
,
. turi atsižadėti visų savo tiks
drnmrts ............................... fi.85
lui, Suv. Vaisiini knruomene- ,
.
.
.. .
.. ,v
,
.
. .
v
. ,
lų ir Augštąių Sileziją įsnauMoterų Sąjungos 4 kp. .. 5.00
je tarnavusi ir žuvusi karo •*„*.- ...
jo pavesti Sąjungininkų
; ,
Saiungininkų miPati Lab. Sąjungos G kp. 8.15
lauke Pruncijoj 1918 m
litarei kontrolei.
VisortiR dr-jolns ir kns kuo

IŠ WEST SIDĖS.
Pastaromis dienomis K. K.
Nurkaitis, okulistas, atsikėlė

r.V’OAV’MO
IluČMrn* Ir Grotiem# geroj vietoj,
biznis lAdirbtiui per 5 meiliu I’rleKaatlo lAvažiuojii | l.letuvą. AtnISnuklte:
ANT

B30 w. 3ft ptacc

prisidėjo prie padarymo gra

žaus Lab. Sąj. pelno, tariama
širdingas ačiū.

J.Daugirda.

Korespondentas.

NAUJA LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ.
Pranešami vinicms LietUviamR, krautuvė po No. 4G17
So. Aaliland Avė. Kurioje ga
lima gauti visokių vyriškų
drabužių ypač naujunsioK ma
dos siutai, čeverykų, marški
nių, kaklarišių, skrybėlių ir
kitokių aprėdalų.
Moh viską parduodami pi
giau negu kur kitur.
Malonėkite gerb. viengen
čiai Lietuviai atsilankyti pas
mus busite pilnai užganė<linli
• •
*
’
•
•
visiems gerai pažįstami savi
ninkai
M. Randis ir
J. Janušauskas

Bukime Pirmais Apvaikščioti

ŠVENTES
Nepriklausomybės Dieną
Liepos 4-tą

Vėliavos Dieną,
Birželio 14-tą,

Ir Kitas Šventes, kaip: Coluinbous dienų, Armis-

tiee dienų, Lincoln’o
Vainikų Dienų.

ir

Washington’o

gimimo,

Kad padidinus Patriotizmų ir Taupumų, šis bankas nu
pirko 5000 di'k'bų Amerikoniškų Vėliavų ir duos DOVA
NAI kiekvienam, kuris atidarys Savings Aceount’a $5.00
ar daugiau pradedant Suimtoj, Birželio 4tą iki Sabalai
Liepos 2rai.
Šios vėliavos, kuriomis jus galit, tikrai didžiuotis— ir
norėsite jomis papuošti savo namus visose patriotiškose
šventės<>, jos stiprins ir užteks jums visam amžiui.
Mes nieko daugiau nereikalaujame nuo jūsų, kaip lik
pradėti Savings Aeeount ’ų $5.00,ar daugiau ir ar manote
šį Aeeount’ų didinti.
- Mes norime, kad kiekviename name bntii tikroji vėlia
va. Pradėk Vėliavos Aeeount’ų dabar. Nenorėsi Imti tik
tai vienas savo apielinkėje, kuris netnrėsipasikabinęs vė
liavos.
Šias vėliavas galite pamatyti musų banko languose.

PEOPLES

STOGK
YARDS
STATE

BANK

Tiesiai ant Kampo 47-tos ir

Ashland Avė. Chicago

4617 So. Ashland Avė.
Pastaba: atvažiavusiems iš
kitų dalių miesto nes atlygi
nami carferi. .

Visiems Žinoma kaipo Geriausią ir Mandagiausią

Patarnaujanti Lietuviams.

