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Pabaltijos Laikraštininkų Suvažiavi

mas Kaune

Tai atsakymas į jos ultima

— Čia anglų darbo partijos
ŽADA
SHANTUNGĄ
GRĄ
tumą.
konferencijoje paaiškėjo, jog Baigianties gegužės menesiui stiprų vienatą, nes tuomet ne
ŽINTI, BET NEGRĄŽINA. ta partija atmetė sumanymą Kaune įvyko lietuvių, latvių ir busią balkanizacijos,
įkurti
Pekinas, Kinija, birž. 23. —
T. S TARYBA NUSPRĘS, .turi prigulėti Vilnius ir ginčų
estų laikraštininkų suvažiavi stiprią santarvę ir bendromis
.Japonijos vyriausybė pastatė Kinija neturi reikalo vesti ta prisidėti prie rusų komunistų mas. Atvykusius svečius Lie pajėgomis ginti savo kultūrinį
KAM TURI PRIGULĖTI
paliestos teritorijos.
trečiojo internacionalo.
I ž
rybas.
reikalavi
VILNIUS.
Bet pirm to galutino žodžio aštuonis griežtus
komunistus paduota 224,(KM) tuvos laikraštininkai automo gyvenimą.
----------tarimo, taryba pareikalavo a mus Tolimų Rytų Sibelijus
Pekinas, Kinija, birž. 23.—
biliais išvežiojo po Kauno a- Toliams kalbėjo Estų laikr.
balsų. Prieš — 4,115,000.
valdžiai Čitoje. Kinijos vyriausybė
GENEVA, Šveicarija, birž. biejų pusių pripažinti tą jos respublikos
laikosi
pylinkės, parodė jiems indo- p. Tupit. .lis atkreipė atydą
23. — Tautų Sąjungos vyki- nuosprendį be jokių tolesnių Kuomet ta valdžia išpildysian nuomonės, jog jai nesama jo
į ateitį, nurodydamas,
kad
PRANEŠTA, MIRĘS SERBŲ mesnes vietas.
ti tuos reikalavimus, tuomet kio reikalo stoti tarybosna su
namoji taryba vakar išklausė argumentų
Posėdis prasidėjo Metropo dar reikės sunkų momentą
KARALIUS.
Sumanymą plebiscito
abi ji gali laukti Japonijos pripa- Japonija pusinusalio Shantunlietuvių ir lenkų argumentų
lito salėj. I’. Matas Šalčius, pergyventi ir kovoti, o kad tą
klausime Vilniaus ir aplinki pusi yra atmetusios. Taipat žhiimo.
go klausimi'. Jei Japonija ža Londonas, birž. 23. — Pra atidarydamas pirmąjį posėdį, pasekmingiau padaryti, reikia
Tie reikalavimai yra:
nių teritorijų.
! nieko nelaimėta iš tiesioginių
da tą pusiaujai} grąžinti, te nešta iš Serbijos, kad tenai pabrėžė, kad jau laikas stoti visoms susijungti
kuoanks1. Japonijai turi Imt leista gu tą padaro be jokių tarybų.
Paskelbta, kad gal taryba tarybų, nesenai įvykusių mieSpaudos uždavinys
pirm kokių keturių dienų mi į darbą ir susidėti Rygai, Ta- čiausiai.
navigacija visomis
Tolimų Teciaus Kinija netiki tiems
tars savo galutiną žodį, kamste Briuksely.
Širdingai turįs būti tų tautų sutari
ręs serbų karalius Petras. Bet linui ir Vilniui.
Rytų Siberijos respublikos te Japonijos pažadėjimams.
mas.
negaunama patvirtinančiu ži- sveikino atvykusus svečius.
ritorijų upėmis. '
Taip sako )r. W. AV. Yen, nju.
Latvių laikr. p. Švabe dė Kalbėtojas pabrėžė, kad Lię
Pacifikas ir Pasaulio Taika
2. Japonams turi būt leista Kinijos užsiehių reikalų mikojo už pasveikinimus.
Jis tuviai padarė pirmą susiarti
naudoties visais to krašto ge nisteris.
KARALIUS VEIKIAI AP- metė žvilgsnį į savo tautos nimo
žingsnį, pakviesdami
PACIFIKAS APDRAUS PA padaryta su Japonija, neturi ležinkeliais.
Jis sako, j)g su Japonija
praeitį ir nurodė, kad
jau latvių ir estų laikraštininkus.
LEIDO AIRIJA.
paliesti Suv. Valstijų teisių, 3. Ta respublika turi leisti derėties reišk'a prarasti tą te
SAULIUI TAIKĄ.
XIII amžiaus Lietuvos pagel- Kalbėtojas tikįs, kad tas pir
turi saugoties karo su Suv. japonams* be jokių ribų eks-! ritoriją arba kitko
netekti.
Belfast, Airija, birž. 23.
ba Latvija išsilaikė nuo kry mas suvažiavimas
nebusiąs
Taip sako Australijos prem Valstijomis. Visokia kalba ar ploatuoti miškus ir praplėsti Visokios Kin jos tarybos in Vakar čia lankėsi
Anglijos žuočių ir, jei nebūtų šiandie paskutinis. Sveikino suvažia
jeras.
ba mintis apie tokį karų ne ir pagerinti kasyklas.
ternacionaliais klausiniais ne- karalius. Jis atidarė Ulsterio Lietuvos, neimtų
taipat ir vimą estų spaudos vardu.
turi rasti vietos naujoje su ja 4. Ta respublika turi pripa davė Kinijai okios naudos. parlamentą. Kalbėdamas kvie Latvijos; Latvija to nepamirLondones, birž. 23. — Šian
Paskui buvo rinkiniai į pre
žinti speciales japonams teiponais
sutartyje.
tė airius taikon.
šianti. Nepamiršianti taipat ir zidiumą, į kurį inėjo visų tri
die iniperialės konferencijos
Tegu Japonija paskelbia.
Hughes padavė net sugesti-Į8es Heilukiango plotuose,
daug jų valstybių laikraštininkai.
atstovai-premjerai turi liuosą
Po iškilmybių tuojaus iške Estų, su kuriais tiek
ją, kad darant Anglijai su Ja-1
Čita turi pripažinti visas
“
Jei
Japonija
nori
be
jokių
bendro turėjusi, nors tiedvi Nuo latvių išrinktas p. Belldieną.
Rytoj konferencijoje
liavo Anglijon.
ponija sutartį, butų pakviesta {iaP°nan,s teises, gvarantuoja- ypatingų sąlyjų grąžinti Kini
prasidės tikrasis darbas. Nes
Miestan laivo sutraukta 10,- tautos ir skiriasi savo kilme, czinš, nuo estų p. Andreks,
mas senovės rusų-japonų su jai kituomet vokiečių
ir Suv. Valstijų atstovybė.
nuoir kalba. Nekuomet nepamir- nuo lietuvių
ligšiol konferencija buvo kaiDr. Draugelis.
000 karuomenės.
tartimi.
muotą
teritoriją,
Shantungo
šianti
Latvija
savo
liūdnos
Pacifikas — pasaulio dramos
pir prirengiamoji.
Į sekretoriatą inėjo nuo latvių
6. Čita turi atlyginti japi- pusiausalį, ir nori grąžinti su
praeities,
kuomet
buvo
užpul

scena.
Žymią kalbą vakar konfe
p. Grius, nuo estų Sakov, nuo
nams nuostolius, padarytus Ry visomis teisėmis ir privilegi ATSISTATYDINO ITALŲ
ta
kryžuočių.
Kalbėtojas
tik

rencijoje pasakė Australijos
lietuvių kapitonas Laurinaitis.
DARBO MINISTERIS
Jis ragino visas didžiules tų Siberijos plotuose revoliuci jomis, kokiomis ten naudojo
rina būtiną reikalą
visoms
premjeras Hughes. Kalbėda
Pirmininkavo Dr. E. Drau
valstybes sušaukti konferenci jos laikais.
si
vokečiai,
”
sako
ministeris
į gelis.
mas jis pareikalavo Anglijos
birž. 23. — Atsista- trims valstybėms susidėti
ją ir nors kartą pabaigti su
7. Čita turi atlyginti už vi Yen, “ji gali ta faktą aiškiai Roma.
„
T+„ri
i
•
•
*
premjero pasakyti tikras prie nusiginklavimo jurose klausi sus nužudytus ten japonus re
’ „ .
.
*
. .
tvdino Italijos darbo nnnistepaskelbti visam pasauliui.
žastis Anglijos vyriausybės
ris Artūro Labriola.
'Žajbo spaustuvė turi mokėti
voliucijos metu.
mu.
“Jr jei ji nori paduoti ko
nusistatymo
Mesopotamijoj,
4(M) tūkstančius markių, Šla
8. Pagaliau ta valdžia turi kių nors sąlygų, surištų su
Jis pareiškė, kad. ginklaviRusijoj, Egipte, Graikijoj ir
pelienės knygynas 40 tfikst. ir
mąsis jurose būtinai butų sus duoti pakankamą gvarantiją, tuo grąžinimu, taipat viešai TURĖS PAMALDAS PRIE
Turkijoj.
BAŽNYČIOS
IŠNIEKINI
KRYŽKELIŲ.
tt. Panašios rųšies lenkų įs- '
kad Tolimųjų Rytų Siberijos
tabdytas. Nes:
gali paskelbti tas savo sąly
MAS.
taigos girdėti moka daug ma
Suv. Valstijų klausimas.
“Didžiausios pasaulio dra respublikoje bus palaikoma gas. Tegu tas bus žinoma vi
žinu. Matyt, tuo budu lenkai
Kai-kurios protestantų sek
bet ne bolševistinė sam pasauliui.
būt tikroji,
Premjeras Hughes pasirodė mos scena ateity turės
Luokė.
Prie
pat
kalno
Šat

tų bažnyčios vis labiau tuštė
nori lietuvius išginti iš Vil
demokratija.
savo įsitikinimuose
definiti- Pacifikas (Ramusis vandeny
rijos
yra
miestelis
Luoke
va

Nenori
tuščių
pažadėjimų.
niaus.
ja. Tad prvčeriai nusprendė
Siberijos respublikos
val
antike reiškia
vis, kuomet palietė anglų-ja- nas). Taika
dinamas
ir
bažnyčia.
Verbų
ponų sąjungą. Jis sakė, jog taiką Britanijos imperijai ii džia dabar turi gerai pagalvo “Kinija nereikalauja tuščio laikyties obalsio: Kuomet žmo sekmadieny, kada žmonės su UŽPUOLĖ BANKĄ IR PA
ti, jei ji nori gauti Japonijos grąžinimo, bet iškalno norėtų nės neateina bažnyčion, tegu
nauja sutartis, kokia nebūtų visam pasauliui. 9 9
ŠOVĖ PREZIDENTĄ.
verbomis ėjo bažnyčion, atėjo
pripažinimą.
žinoti, ką tas grąžinimas rei bažnyčia eina žmonių tarpam pas kleboną žmogus su reika
YVaukegano prvčeriai tad nu
ANGLIJA DARYS NAUJĄ ANGLIJA PRIPAŽĮSTA TU škia. Būtent, ką japonai no sprendė pamaldas turėti lau lavimais, jog jis Dievo garbei
Penki plėšikai vakar užpuo-;
ri
padaryti
su
viešaisiais
tro

SUTARTĮ SU JAPONI
ke kur ties kryžkeliais. Sek- dezertirams, tv. iš karuome lė miestelio Sbaumburg, netoli
RINTI KARĄ AIRIJOJE.
besiais,
dokais,
geležinkelių
JA
nės
pabėgusiems
įrengs nuo Chieagos, banką. Bankoje;
pačiais geležinke madjenių vakarais tas bus da
Siunčia ten daugiau karuome stotimis,
vaišių
ir
tuo
tikslu buvo tik vienas tos įstaigos
romą.
liais,
kasyklomis
ir
kitomis
nės.
Dėde Šamas žiuri, kad nepa
neva
įsako
uždaryti prezidentas Ereise. Jis nepak-J j
\
Londonas, birž, 23. — Mas
nuosavybėmis,
kurias
jie
paė

liestų jo teisių.
Londonas, birž. 23. — Ka
visas, apart vienų, duris ir Inusė pakelti rankas.
prie Shantungo ir todėl
to
kvoje laikomas pan-rusų svei
mė
nuo
vokiečių.
pro jas, kaip per koštą iškoš Galvažudžiai jį peršovė ar'
Washington,
birž. 23. — ro sekretorius Evans kalbėjo
klausimo nenori pavesti Tau
kumo kongresas.
“
Tegu
Japonija
tai
visa
pa

nuruko automobiliu ant Chi
Sulig gautų čia informacijų, parlamente. Iš jo žodžių paai skelbia viešai ir todėl tarybos tų Sąjungai arba vesti betar ti žmones. Su juo buvo ir ke
letas šaulių šautuvais apsi eagos.
Anot Central News depešos šito mėnesio pabaigoje Ang škėjo, kad Anglija turi karą
piuos tarybas su japonais.’’
bus
nereikalingos.
Nes
Kinija
Ten bus pasiųsta
ginklavusių.
Nors klebonas
iš Gelsingforso, sveikumo ko lija painformuos /Japoniją a- Airijoje.
IŠ BRIDGEP0RT0.
Taip aiškiai ir atvirai Ki
misaras Semiaško kongresui pie darymą naujos abiejų ša tiek karuomenės, kiek Anglija nenori tarybų su tuščiais pa
priešinosi, tečiau buvo bažny
nija atsiliepia apie .Japoniją,
Birželio 15 d. Šv. Jurgio
pranešė, jog pietinėj Rusijoj, lių sutarties.
galės tai padaryti. Ir, turbūt, žadėjimais.
čia iš visų pusių apsupta ir
kuri visokiais diplomatiniais
visoj Airijoj bus paskelbtas
nuo Persijos ligi Siberijos vi
žmonių pasų reikalavo.
Pa par. svet. L. Vyčių 16-ta kp.
Kinija saugoja teises.
Čia suprantama,
jog Suv.
kriukeliais mėgina suvilti ki
karo
stovis.
galiau inėjo į bažnyčią ir ten laikė susirinkimą, kuriame
same plote, baisiai platinasi
. “Kinija turi pilnas teises nus.
Valstijų Valstybės
departa
Karo sekretorius pareiškė,
maras.
esančių žmonių pasų reikala apkalbėta sekanti dalykai.
mentas turi kuopilniausias in
jog extra batalionai karuome NEW Y0RK0 PRIEPLAU
vo ir visoj bažnyčioj landžio 1) Perskaityta ir priimta įCholera smaugia
žmones
trukšmą.
formacijas apie visus Angli
nešimai L. Vyčių TX Seimui.
nės pasiųsti Airijon pereitą
pietinėse ir vidurinėse Rusijos
KA BUVO APSTATY
Kuro laivyno departamento jo, ko tai ieškodami.
jos vyriausybės pienus, suriš
2) Išrinkta Seiman atsto-.
savaitę. Kiti batalionai bus
provincijose.
TA POLICIJA.
įsakymu buvo parėdyta neleis
tus su ta sutartimi.
vai: V. Stulpinas, N. Kulys, A.’
f siunčiami kuovejkinu. Visa at
Taipat pareikšta, jog var
ti prieplaukoje kelti jokių de- LENKAI SMAUGIA GUDUS.
Budris, A. Jovaišaitė, ftulciugiai rastum kokią-nors Rusi Kad taip, tad Valstybės dc- liekama Anglijos karuomenė Admirolas tuojaus paimtas monsti neijų. Todėl prieplauka
Kaunas. Gudų spaudos biu tė, Mikšienė.
jos dalį, kurioje nesiaustų ma- partamentas iškalno imasi vi bus pasiųsta. Tvarka ten tu
geležinkelio stotin.
su policija buvo
apstatyta
3) Perskaityta ir priimta
sų tam priemonių apsaugoti rės būt įvykinta.
ras prnneSa, kad Lydos aps
larija.
kaip karo laikais.
laiškas kviečiantis kuopą da
Amerikos teises, kuomet bus
New York. birž. 23. — Va
Tas ligas slaugiausia išne
Ir neįvyko jokių nesmagu krity, “Volia KriųM'y” kaime
daroma ta sutartis.
kar čia iš Anglijos parvyko mų. Viskas praėjo kuorouniau lenkai suėmė ūkininką Povač- lyvauti parapijos piknike ir
šioja, sakė komisaras, miria
buza re.
B. J,
admirolus Sims. Kuomet gar
dai musių ir mašalų.' Tais va Šiandie Londone vedamoje
šiai. Jį vežant nutmnobiliu į ką tik už tai, kad jis pareiš
laivis Olympic įplaukė prie geležinkelio stotį, pirma jo ir kė, jog be valsčiaus orderio
balais visa Rusija nepaprastai iniperialėje konferencijoje tos
ORAS. — Šiandie gražus oplaukon, admirolas Šiais vie paskui jį kitais automobiliais kareivini neturi teisės rekvi
sutarties visos smulkmenos
užlieta.
ras; maža atmaina teniperanas pirmutinių apleido garlai- važiavo policija.
bus aptartos. Jr yra žinoma,
zuoti vežimus, drąsino Pova111 roję.
_____
Kuomet jis
Admirolas Sims prieš nplei- čkį sušaudyti.
PREZIDENTAS UŽ GELBĖ kad pramatomoj sutarty bus
Paryžius, birž. 23. — Laik Vį‘ .
kad demokratinėj
JIMĄ VOKIEČIŲ VAI padėti kai-kurie amendmen raštis Kelio de Paris prane Jis buvo apsitaisęs civiliais siant garlaivį visgi matėsi su pareiškė,
tai.
drabužiais.
Jo
laukė
automo

laikraščių reporteriais.
Bet valstybėj laip nesielgiama, jį
KŲ.
ša, jog lordas (’urzon, anglų
bilius.
Sėdo
automobiliiin
ir.
'Anot informacijų, vienas iš užsienių sekretorius, ir prem
tiems jis nedavė jokio pareiš- nuvarė į Slonimą. Iš ten nupolicijos
lydimas,
nuvežtas
ge

Svetimų šalių pinitrų vertė, mai
Phil&delphia, Pa., birž. 23.
uiiiendmontų busiąs tas. jeras Briand čia konferenci
Rimo. Nei vieno žodžio. Tik fdųsią jį į Y’nršavą, arba
ležinkelio
stotin.
Iš
ten
jis
iš

Krokuvą.
Laikinai
iš

nant
nemažiau $25,000, Birželio 22
— “American Friends’ Kervi-knd jei kartais Japonijai pri- joje nusprendė, kad Dardanepasakė, jog pirmiau jis turįs
ce Committee” sumanė pra- niekų pūkeli i karą Suv. Y atš lių ir Bosforo liuosybė yra keliavo tiesiog YVasbingtonan. pasimatyti su karo laivyno leisti iš kalėjimo lenkai žada buvo tokia pagal fderebanta LoŠiandie jis yra Wasbingtone. sekretoriumi.
tik už 5(1,(MM) markiu.
an and TruatsCo.:
vęsti kampaniją surinkti
3 tijoms, Anglija tau karau ne būtinas daiktas.
Anglijos sterlingij svarui
milionus dol. maitinti vokiečių synaisytų
Ir jei turkai nacionalistai
Prieplauka lirštai buvo ap Adm. Sims Amerikos visuo
vaikus Vokietijoje.
Vilnius. “\’iluinus Garsas” Prancūzijos šimtui frankų
i neis neutralėn zonon, jie ne statyta policijos. Nes aplinkui menės dalini prasižengė tuo,
valdžia Italijos šimtui lirų
Tuo tikslu komitetas krei
Praeitą parą (’hieagoje pa lik jM>ržengs Si'vres sutartį, buvo susirinkusios žmonių mi kad negražiais žodžiais jis iš praneša, kad lenkų
pėsi j Prezidentą lfardingą. vogta 12 automobilių.
bet Sąjungininkų
kareiviai nios. Y’icni turėjo noro admi vardino tuos, kurie stovi už apkrovė lietuvius krautuvinin Vokietijos šimtui markių
Prezidentas pritarė sumany
bus pastatyti kovoti su tur rolą nuoširdžiai pasveikinti. Airijos nepriklausomybę. Jis kus ir spaustuvininkus dide- Lietuvos šimtui auksinų
linusiais mokesčiais, taip pav. Lenkijos šimtui markių
mui.
GARSINKITĖS “DRAUGE.
kais.
Kiti norėjo prieS jį sukelti tą pašiūrė Anglijoje.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

PO RUSIJĄ PLINTA
MARAS.

SĄJUNGININKAI PASI
RENGĖ KAUTIES SU
TURKAIS.

J

PINIGŲ KURSAS.
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DRAU GAS
deracijos Apskrities skyrių.

Sudaryti minėtų fondų sten
gsimės greitu laiku, nes šį ru
“DRAUGAS”
Eina kasdieni} Išskyrus nedėldienloa. denį teologijos i'ukultetus pr«i
PRENUMERATOS KAINA:
deda veikti.
CU1CAGOJ IK UŽSIENYJE:
Pilnai įsitikinę j šio suma
Metams ..................
$8.00
Pusei Mėty • • • •. ..a, ...... • 4.00 nymo įvykdinimų, tie kurie
8UV. VAUST.
aukos nemužiaus vieno dolierio
Metams ................ ...... .... Sb.OO
Pusei Mėty .............. .... .......... i 3.00 gaus kun. prof. Pr. Bučio fo
Prenumerata mokausi ISkalno. lai
tografiją, steigiamo fondo pa
kas skaitosi nuo užslt&šymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai aiškinimą, pažymėdami savo
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių vardų, pavardę ir aukų, kuri
sti ISperkant krušoje ar erprese “Mo- bus pagarsinta Draugo dien
ney Order” arba Jdydant pinigus 1
registruotų laiškų.
raštyje.
“DRAUGAS ” PUBL. CO.
Šiuonii mes kviečiame netik
2334 S. Oakley Avė., Chicago. Cbieagos Lietuvius padėti tų
Tel. Roosevelt 7791
fondų įkurti, bet ir visus kun.
prof. Bučio nuveiktus darbus
pripažįstančius. O kas jų nė
ra matę? Visi jais džiaugia
mės, visi noriai aukosime.
P. S. Aukas prašau siųsti
Draugo redakcijom

LUTIV1V HATAUK v DIENRAŠTIS

muža kų tenukentės gal, ne ĮĮIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ
bent tik d.el tų 2—3-jų žmo
nių, kurie sųžiningui rinkosi
pareigas eidama, jokiu budu ir dirbo, kiek nukentėtų.

Lietuvos Steigiamasis Seimas.
Lietuvos Votys.

plėšikams
leis
Dabar einu prie motyvų, dėl
Duug prisieis Lietuvai išken negali
tėti, kolei iš jos kūno bus pra ti laisvai veikti. Kur 1-ji Ge- kurių s. d-ai savo atstovus iš
šalintos visos votys, kurios guž. mėn. diena buvo švenčia komisijų atšaukė.
Mums rupi Lietuvos nepri
nuolatos pasirodo. Jomis yra ma kaipo darbininkų šventė
ten valdžia jokių trukdymų klausomybė ir Lietuvos dar
bolševikui ir social-demokranedarė ir daryti nemano.
bo žmonių gerovė. Šičia Min.
tui.
Balsuojant,
intorpeliacija Pirm. Grinius yra pareiškęs,
Sulaukę 1 Gegužės dienos
niekam prieš nebalsuojant — kad ir socialistai dūlinusi į
jie neva šventė darbininkų
priimta.
Ivi grupes Ir j darbo žmonių
šventę. Darė demonstracijas,
Del anterpeliacijos dalykų ii politinius, aš dar pridėsiu —
-akė prakalbas ir t. t. Bet iškitų socijal-demokratai eina ir ekonominius reikalus, yra
tikrųjų jiems ne šventė rupėprie grasinimų. Iš to kįla ilgos Ivi pažiūros: vieni jų linksta
o, bet sukilimas. Daugelyje
kalbos.
Maskvon, kiti yru nusistatę |
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
|
vietų pas tuos demonstranKairys (s. d.) Socialdemo tvirtai stovėti ant Lietuvos
us, kaip pav. Marijampolėje,
Karaliaučiaus $107.10
|
kratų frakcijos vaidu pranešu nepriklausomybės,
Lietuvių |
Kalvarijoje ir kitur, buvo su
kad s. d. frakcija, dėl susida tautos ir šulies reikalavimų
sekta ginklų, bombų, patronų,
| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. =
riusios padėties, iš visų St. pagrindo.
jolševistinės literatūros ir t. t.
Seimo komisijų savo frakcijos?
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 5
Tad socialdemokratai netei
Valstybės žvalgyba kaltininAntvverpų
ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi į
narius atšaukianti, lšd.ėstyda
<us suėmė ir su nekuriais aš- nias motyvus užgaulioja kr. sėtai monopolizuoja sau socia
ir greičiausi laivai išplaukia iš (’anadtis kas antra, diena. Va- 3
listinių pažiūrų darbo žmonių
žalojamiems Lietuvon pampiname pusportus ir kitus veiku- 9
riai apsiėjo. Del to atsitikimo
demokratų blokų ir Darbo fe reikalų gynimų; juo labinus
tingus dokumentus ir sutvarkome lncomo Taksus veltui.
S
socijaldemokratai,
bolševikų deracijų. (D. fed. nariai iš vie
negali monopolizuoti katalikų'
uolus užtarytojai, Gegužio 18 tų protestuoja).
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 3
reikalų gynimų. Mes susirinkę
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant g
d.
įnešė
į
St,
Seimų
interpelia

Ulinois valstijos valdžia pu
Baigdamas grųsina: kad, Seime su tokiais ūbaisiais, ku
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- x
cijų ir reikalauja, kad ji
sirodė begalo išlaidi.
siu išsipilkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik 110- —
jeigu dešinieji nenusileisiu, riuos esu pirmiaus pareiškęs,
rite ir Lietuvon parvužiavę pinigus gausite pačtose arba batikose ■
Šiomis dienomis pabaigė po butų tuo jaus svarstomu, ati tuomet s. dem-tai pasilieku sau visa savo energija ir visa savo
dėjus
į
šalį
kitus,
labai
svar

■
sėdžiauti valstijos įstatymų
teisę laisvai veikti. (Iš deš. esame prie to darbo stojome.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 3
bius,
reikalus.
‘Oho; bombos, pirokselinas!’) Mes Krikščionys Demokratai,
Bendrovės/šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS KABEI- =
Kiekviena tauta turi savo leidimo susirinkimas arba leTame reikale
pirmiausia
gislatura.
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau =
Tuo
tarpu,
pasitenkina
tiktai
visur
visų
savo
darbų
ir
politi

įžymių veikėjų, didvyrių. Juos
kalba Bičiūnas, krikšč. demo
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 3
Nuveikti
to
susirinkimo
dar

tuo, "kad iš komisijų pasitrau kų remiame darbo žmonių ge
pagerbti ji stato paminklus,
pinigus,
tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- s
kratas.
bai negreit bus žinomi. Nes
kia (Iš vietų “Laimingos ke rove. (Deš. ploja). Soe. dem.
kuria jų vardu labdaringas įs
bar
parsiduoda
po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo E
užims gražaus laiko juos sut Surinktomis žiniomis jis lionės!” — “Ir taip nieko ne- neturi tiesus pareikšti,.kad jie
Liopos 1-nios dienos.
=
taigas ir tt.
demonstraciišrodė,
kad
varkyti.
dirbot).
tiktai vieni tų darbų atlieka
Mums jų taipat netrūksta.
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 3
turėjo
su
savyje
Bet yra žinomos susirinkimo jos
Krupavičiaus
(kalba)
“
Lie

ir
jie
vieni
esu
teisėtais
darbo
Į Greitu laiku iš musų tarpo ke
žinių
apie laivakortės kreipkitės vpatiškai arba per laiškus £
kilimo pabudžio. Su raudono
šiuo adresu:
9
liauja Lietuvon musų įžymus paskirtos išlaidos valstijos rei mis vėliavomis -demonstrantai tuvos piliečiai rinko žmones žmonių atstovais, šiandien
kalams.
į Seimų — dirbti, dirbti to musų tautoj eina kovu d.el to,
veikėjas kun. prof. l’r. Durys.
LITHUANIAN SALES CORPORATION (
nuėję pas kalėjimų, ir tenai
Sekantiems
dviems
metams
plataus
darbo,
kuris,
mums
po
kokia
privalo
būti
Lietuva:
ar
Penkis metus gyvendamas
laikė prakalbas žymus bolševi
Lietuvių išeivių taq>e jis arė tų išlaidų paskirta 83 milionai kų agentai, buvo grasinimų, svetimu jungu esant, amžiais Lietuva turi būti viduje Mas
414 Broadway, Boston 27, Mass.
susikrovė.
Tuo
vaduodamas,
kvos
dažais
dažyta,
ar
kaip
ir
ir akėjo dirvonuotų visuome dolierių.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:
Tos sumos vienų, pusę tu kalbomis stengtasi sukelti ka- visos frakcijos į St. Seimų su Kairys sakė? tiktai ne geltona, 3 •
nės dirvų. Savo misijų jis at-i
ruome'uėjė
sukilimų;
pas-suim

liko garbingai, palikdamas jau rės išmokėti Ųook ąp^ritis, tuosius rasta ginklų, patronų, sirinko , i iv į tų darbų stojo; bet trispalvė, t. y. taip sut- *” Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp. =
tai-gi
Chicago.
Tiek
pinigų
tiktai
socialdemokratų
frakci

300
Savoy Theatre Bldg. 3
3249
So.
Halsted
St.
vaikyta,
kaip
Lietuvos
plačio

sužėlusį, žydėti pradėjusį kul
komunistinės literatūros ir t.
reiks
sumokėti
valstijos
iždan,
Chicago Tel. Yards 60G2
ja iš pat pradžios pareiškė: ji visuomenė reikalauja. Su
Wilkes-Barre, Pa. 5
tūros laukų.
pan. dalykų- Jis siųlo interpe
kuomet
gyventojus
spaudžiu
“Mes neatėjome dirbti, bet tais, kurie nori Lietuvų į MaNereikia ilgai žvalgytis kad
liacijų atmesti.
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki G.OOvaka- 3
dar
ir
l
’
ederalės
niokestys
tiktai infonnuotis!” Dar dau skvų vesti, ar jų Maskvos da S re. Vakarais: Utuminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. =
pastebėjus tautinius, socialius,
Balsų dauguma interpoliaci ginus, jų vienas atstovas pa
žais dažyti, mes stojamo į ko = vak. Nedaliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
dorinius ir intelektualius kun. Kuomet šiandie kiekvienas
jų atmeta. Socijal-demokratui
dolieris
žmogui
yra
brangus
sakė: “Ne tiek gal informuo vų. Mes su tais, kurie taip uo ............ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllif
)rof. Pr. Bučio nuopelnus ka
apleidžia salę ir išeidami kokuomet
įvairioms
firmoms
tis, kiek provokuoti”; ir tas liai Maskvos balsais klykia,
talikiškos visuomenės gyveni
liojasi, grųsina ir tranko du
\a
reikalingi
pinigui
atgaivinti
jų viešai paskelbtas nusista kurie dažnai eina ir dirba
me.
'
Jeigu
Nusidegi
ris. Požėla išeidamas šaukia
••nu
Tul aprišk žaizda ir uždėk
Anaiptol nemanome smulkiai vedamus reikalus, čia reikia “Jūdos.” Simanauskas iš vie tymas, raudonu siulu tęsiasi Maskvos pinigais, griežtų ko
Littlt
aukštus
mokesčius
mokėti
val

fir
LiUU
lltt
“
iki
paskutinių
dienų.
Tiesa,
vų
vedame
ir
vesim!
”
(Dė

įgrinėti visų jo nuveiktų dartos: “Logika judus išveju!”
1
jie neatsakomingų garbės vie siu. ir dalinai centre ploja).
Užtenka pavartyti jo re stijai.
Nušaldo ir greitai užgydo.
Likusieji atstovui ramiai tų Prezidiume priėmė, ir į ko “Šiandien mes — visas Sei
l
’
irm
dvidešimts
metų
guaguojamų dienraštį “Drausau svarsto kitus rinitus rei misijas savo atstovus taijiogi mas, išskyrus socialdemokratų
ęas”, atsiminti jo amžiui smi bernatoriaujant Vate?, per du
kalus.
pasiuntė, bet, deja, mes iš jų dalį, o gal ir visus, ateitis pa
lų organizatyvi darbų, kuomet metu valstijos reikalams išleis
ta
nepilnai
14
milionų
dol.
Seimo
posėdyje
Gegužio
20
daugumos, ten jokios naudos rodys, pasisakome kokia pri
jis kviečiamas į musą susiriild.
Socijal-d.eniokratai
vėl
iš

Šiandie
dviejų
metų
laiko
neturėjome. Jiems ne komisijų valo būti Lietuva: — ant Lie
tiinus neatsisako, visur skuba.
lenda
su
savo
ta
pačia
intarpe
tarpy
išlaidos
pašoko
net
ligi
darbai, bet kas kita rūpėjo. tuvos žemėlės turi plevėsuoti
2Ša tėvynės nu ilę, žadina,
83
milionų
dol.
liacija
ir
trukdo
darbų.
Jų
pa

Komisijose jų vietos daugu musų lietuviškoji trispalvė vė
tolia krikščioniškos pažangos
siūlymus
Seimas
atmeta.
SoPer dvidešimts metų niokes
moje buvo tuščios; sakau liava, o m* Lenino raudonoji,
Mustangas, buria visus į vie
eijal-dem.
vėl
maršuoja
lauk
tys
padidėjo
šešerjopai,
tuotar“daugumoj”, nes buvo keletą.- žmonių krauju
nudažyta”.
lų, šiandien jau milžiniškų, ka
pu
gyventojų
skaičius
priau
iš
salės,
bet
nepoilgam
sugrįž

žmonių, kurie tų darbų sųži (Deš. ploja). (Bus pabaiga).
talikų Lietuvių veikimo cen
ta
ir
jų
varduKairys,
soe.
deni.
go
vos
34
nuoš.
ningai dirbo, — bet tai, pa
trų — Federacijų. Ne tas yra
siūlo
intei|H
‘
liaeijų
priimti.
Jis
Kuomet
gubernatorius
Valės
brėžiu, buvo išimtys; dažniau Bolševikų prekybos ministe-i-C
hiusų atsišaukimo tikslas. Pa
kalba
Šiek
tiek
rimčiau
už
sa

užėmė
ofisą,
kiekvienam
vals

siai vienos jų vietos tuščio ris K rasi iras paskelbė, kad, pa
Įiekame jo grynos, kilnios astijos
gyventojui
išpuolė
per
vo
draugus,
bent
nesikolioja.
mis stovėjo ir tokiu budu, ki skutinės finansinės operacijos
?nybės įkainojimų kitam lai
melus
$1.38
mokesčių,
(ii
Min.
Pirmininkas
Grinius
tiems dalbų trukdė; kaip pav. laiku, užpirkta užsieniuose pli
tui. ftiuo kalt turime omeny
šiandie
kiekvienam
išpuola
siūlo
interpeliacijų
priimti,
Teisių
Komisijoje, kur s. d-ai kių už tokių stirnų: Anglijoje
)kį projektų.
arti
7
dolierių.
kad davus Valdžiai progos vie proporcingai skaitlingesni, į už 5 tiri Ii jonus sterlingų sva
Kut. Federacijos Cliicagos
Įstatymų
leidimo
susirinki

šai išaiškinti kam, kokiais posėdžius neateidami, tuo pu rų; Švedijoje už 50 milijonų
Lpskntys birž. 13 d. nutarė jo
mas
pasirodė
didžiai
prietotikslais ir kokiu budu norima čiu jau Komisijos darbų truk kronų; Nuv. Valstijose už 10
larbanis nupinti nevystantį
rainikų, įsteigti jo vardu sti- lingas turtuoliams, gi darbi buvo švęsti, kur valdžia truk dė; dėl jų kaltės, komisijoje milijonų dolierių; Vokietijoje
ninkams — nepermaldaujamas dė ir t. pan. dalykus. Min. nebuvo laiku prirengiami įsta už 3 milijardus markių.
iūdijų fondų $10,000.
pirm. pabrėžia, kini tokių tymui ir teismas negalėjo sek
Lietuvos Universitetas ku- priešas.
Vokiečių komersantai, kaip
Nežinia,
kuomet
bus
pada

inter|M>liaeijų valdžia nei kiek mingai dirbti, Čia tad, dėl to matome, nenustojo savo prieš
KAPITALAS $250.000.00
iamas. Kad skaitlingesni jau
rytas
galas
tokioms
išlaidoms.
nesibijanti,
nes
tinkamai
savo
pareiškimo, Seimo dprbuotč karinės spartos.
timo būriai galėtų lankyti
Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.
iniversitetų, kad lito bildu
IUNČIAM F PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kėlė manyje kaž kokį jausmų Lietuvių pusėn ir nepastebėjo
Uogreičiausini galėtume pa
Lietuvos Vaizdai.
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
ir narsumų, pasiryžimų, žūt-, musų iš užpakalio, kuomet
įpinti gabių, mokytų tėvynei
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokama
Imt viskų ištirti. Pasiėmęs ke prisiartinome.
'adų, kad palengvinus stu
žvalgybom
gus,
tinsi
kiškiui.
Dažnai
nj>4%.
turis draugus išėjau, atsargiai
Priėję čiupome už šautuvų.
entų skurdų gyvenimų, minėsisviečia
rukietomis
ir
laukia
tamsoje slinkdamas Lenkų pu Išsyk nusigando, bet paskui
Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomi prie sumos Pi
$10,000 fondas prie teolo Apkasai... Tamsi naktis...
Lietuvių
puolimo,
kurie
dėl
sėn.
nigus pasidėjimui galima siųsti paštu. Musu Banke lai
manė, kad savieji ir pradėjo
gas fakulteto duos progos jo Mirties tyla... Nei šūvio nei
menkų
pajėgų
taip-gi
nemanė!
Priėję
miškelį
pastebėjome
ko pinigus New Yorko Valstija, N. ¥. Valstijos Ban
pykti, kad taip negera, Lietu
uošimčiais per visus laikus inužiausio bildesio, tartumei,
kų Departmentas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.
ivienam studentui užbaigti nieko čioiiais nebūtų, amžina pulti, ltyto metų laukėmė at tamsoje kužkų sukrutėjus. vių žvalgyba galinti pastebėti
einant
daugiau.
Sėdėjau
ap

Nutraukėme kvapų ir susilenk ir nuskinti.
PERSAM DOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.
ikštesnį mokslų.
viešpatauju tuštuma.
kasuose
susitraukęs.
Rūdims
dami tyliai pradėjome slinkti,
Jie manė, kad atėjo juos pa
Manome, kad tokiu budu mes
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
Po
vakarykščios puotos nakties /orus nebešiltas. Kul
l’er penkis žingsnius nuo jų au mainyti, bet gavę musų įgra
Lietuvos. Kcleiviums parduodame Druftus, Keleivių
nkainai pagerbsime savo vel Lenkai nebandė pulti ir ilsino
kosvydžiai
stovėjo
priruošti
ir
go
krūmas
į
kurį
sulindę
pruČekius
ir Kredito Laiškus.
sinimų, kad nė jokio ženklo
ėju kun. Prof. Bučį steig 'iivo nuginąs, gerai iškasytus
žiurėjo
priešų
link.
dėjome sekti juos ar daug jų iš jų lupų nebūtų pažino, kad
imi jo vardu fondų — bursą Idėtuvių kulkosvaidžių.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Pat ainiui ja
Tyliai js-r apkasus ėjo k uo esama. Išsyk matėme du. Jie Lietuviai. Nebuvo laiko prie
rie teologijos fakulteto, l.ie
me teisingai, greitai ir draugiškai.
Musų vyrai brangiai gerai lios vadas ir prisiartinęs prie žvalgėsi Lietuvių pusėn ir pa- šintis. Du mūsiškiu nusivedė
vos universitete; lygiai atlik
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
nelalsvius, o tryse nuėjome iš
ne tikrai patriotinį, kilnų juos vaišino. Tik prie vienos manęs petyn runka užgavęs tyliai snvytarpyje kalbėjosi.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių
irbų dedamės prie švietimo girelės musų kulkosvaidžiai iš įsakė pasiėmus keturias drą Vienas keikė Lietuvių nar tirti kų veikia “puliokui” ap
Skyrius ui duras kasdien nuo 9 v. ryte iki B vul. Suimtomis
skynė jų kuopų. Ant mūšio sesnius kureivius eiti žvalgy- sumų ir drąsą, antras spėliojo, kasuose.
jetu voje.
iki 7 v. vukure.
Apkasai nuo šios sargybos
Cbieagos Federacijos A pa lauko riulonie 15 nukautų la bon Lenkų pusėn ištirti jų pa kad tai Vokiečiai, Lietuviui to
buvo per kolinsdešimts žings
nties pasirįžimas neabejoti vonų ir 25 dejavo sužeisti, 10 dėties ir pažiūrėti kų jie vei nepadarytų.
BALTIC STATES BANK
teko
sveikų
belaisvėn.
Per
ši

Pidnukę
kiek
sumanėme
k i a.
nių ir nepasijuto kaip juos ap
ii gražus ir remtinas. Bet jo
294 Eight Avė., Kamp. 25 gatv.
Now York.
tų
mūšį
musų
nuostoliui
tik
2
pulti.
Susikalbėjome
kaip
pa

Rainus
ir
mulomis
kuopos
supome. Kita sargyba buvo
akinimas pareis mm uoliniTelefonus VYatkins 2142
vado balsas, maloniai uždėta sielgti ir virėjuose išlimlomę iš labai arti. Matyt visi buvo
)s katalikų visuomenės re sužeisti.
Šiąnakt jie budiųs ir atsar aut mano peties jo ranka su krūmo. Jįe tuokart nusižiūrėjo1 upsisnaudę.
šivinis.
lino, gi vifcųpirma nuo Fe-

g Laivakortes į Lietuvą |
per Klaipėdą
g

IŠLAIDI VALDŽIA.

KUO TINKAMAI PAGERB
SIME?

iHenthotalūm

RALTIC STATES BAN|(
U

S
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Ketvirtadienis, Birž. 83, 1531

Dr.

LIETUVIAI AMERKOJE.

F.O.Carter

CICERO, ILL.

Duokit Okulistui Pritai

dv,

Antano par. susirinkimas

iš northTsides.

tės — E. llailaitu,

18,

drauges — VUI skyr. mergai
tės, Gėlės — mažos mergai
tės, Purienos

skyr. mergaitės, Rožės

sokias akių ligas. Išpjaunu ton■11 ua.

FRANKLIN O. CARTER

M. D.
120 So. SUte St.
Valandos nuo 9 iki t.
Nedėliomls nuo 10 iki 11.

pijonys.

LHPTPVia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Ofisas ir Orvealmo nata
aSfil Honth Halsted Bcrcož

Asit vlrtasi talvanal Stata Haak
Valandos nuo 19 Iki II ryte; nno
1 Iki 4 po pietų) nuo 7 Iki * vak.
Hedėllomla nno 19 Iki *>
TeMaea

LIETUVIS ADVOKATAS
4601 South Hermitage A ve.
Tel. Boulcvard 6080
11005 R. Micliignn Avo.
IIL

l’asankos, A. Valančiaus, J. rybos reikalavo ir reikalauja
dėl mainimo.
Kas turite viena, du, ar tris lotus
Mockaus kad nueitų pas mies išduoti pilnų atskaitų iš su
Marųuette Manur
ar kitur kokioj
to valdžia ir paklaustų, ar rinktų Liet. Itaud. *Kcyžiui pi Heroj vietoj ir norite mainyti j au

3 pildomi piliečių norai.Juk 1914 nigų skambinant
ar 15 m. buvo surinkti pilie “laisvės” varpų,

«

rinkime,

kampų kalbėti.

Komisija žadėjo savo užduo

|

Katra West Sidcs dr-ja pa
rapijai netik kopėčias, liet ir seks Apšvietus Brolių dr-jųl

gi p-as Dargužis nupirks pa

A L. S.

porų vežimų plytų.

|1)?.IOVV, MOTERŲ Ir VYRU LIGUj

I
K

ROSELAND, ILL.
Gerbiamos draugijų, kliubų

valdybos ir nariai, taip gi ir

iliiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiimniiimiiiiu pramonininkai

Meldžiu remti (taviški, o aš

1

iš Rosolundo,

West Pullman, South Cliica-

5

J. Pivariunas, rast.

na negu kur kitur.

1437 So. 49 Av. Cicero, IIL

Telefonas Central 6390

■
S

telefoną.

Biznio šioj šalij yra užtektini tiems kurie jo

ieško. Buk long-distance telefono vartotojas, o
matysi kad biznis pagėręs.

Long-distance telefonus yra geriausias bū
das perkalbėti pessimistus. Patarnavimas kurį
gauni yra geras, kaina kuria užjuoki už var
tojimu linijų yra labai maža.

Taupintojas laiko ir piningo, ir geriausias

įrankis gavimo biznio tai long-distance tele

fonas.

X

Get acquuintcd with thc money and time eaving
“station to station” scrvico, espJaincd on Rage
of the eurrent issue of the Telephonc Directory

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BALTIJOS
-AMERIKOS UNIJA
9

NEW YOKK.N Y.
bhoadwav
TIESI Kelionė Be PersėsUmo Iš NEW YORKO Per UliAVą Arba
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

! LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubu paėto laivai išplaukia:
“PODONIA” Liepos, 6.
»“ESTONIA” Rugpjūčio 3
“IdTl'ANIA” Liepos 20
*
"PODONIA” Rugpjūtis 17
Pasažicriams tiesus pataravlinas tarp I.Il)AU-l)ANZlG-llaUrux, Can.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios ktla*os keleiviams
. ,

Telefonas:

ą:-->———

ANT

puskelbimų šiame lalkraštlj.
Mileliell Auto Co.
2328-2334 S. Miihig,m Avenuc
Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėliotais

musų

Jeigu nori sutauplnti pi
ningų tai itcržvelk liuos
Imrgeiius
vartotų
karų
kitoj kolumuoj šio laik
raščio rasi iniiM.i ika»kcibluia.

Mitelull Auto Co.
2328-2331 S. Miehigau Air
Atdura Dien. tuk. Ir Ned.

INroitM.VTJ \
Norime atkreipti jūsų atyda kad
kitoj dalij šio laikraščio rasite Ilsta
vartotu karų kurie parsiduoda labai
Pigiai,
Mltehell Auto Co.

2328-2331 S. Mllhlgau Aveliui
Ai,Ura Dienomis, Vak. ir NedėliuiaiM

iiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

(Joseph de M&iatre.)

Lietuvis Gydytojas
Chirurgas

Tel. t unai 2118

ryto iki

Valandos: 19
Gyvenimas:

8

vakaro

2811 W. 63rd Str.
346 6.

Prospect

Tel.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas
4412 So. Wc*tcrn Avė.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldieniais tiktai po pietų 2 iki 5.

Telefonas Arrnitage 9770

MARYAN S. ROZYCKl
MlrZYKO8 DIREKTORILP
Mokytojas Plano, Teorijos ir
Ketui pozicijos
anai N. Weste*rn Ava.
Chieago, III.

0.—

A. A. SLAKIS
ADVOKATAM
Ofisas vldumlestyj
AKSOCIATION BbIMl.

I

1» So. a Salto St.
9 ryto iki B po pietų i
1‘anedėllals Iki 8 vakare
Nedėliomls ofisas uždarytas

Tek

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, (Jhirurgas Ir
Akuše-ras.
SSO8 8. Halsted Ht. Chlcago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—1 ir
6—8 vakare Ned. 19—11 U ryto.

Kurtų į metus Šv. Kryžiau

.parapijos mokyklos mokiniai
surengia metinį mokslo metų

užbaigimui

paminėti vakarų.

J tuos mokinių vakarus skait

Liu, Liti,” ir “Tlio
Plusliing.”

Oara ure

2 pagyvenimu 5-6 kambarių Kur
naeu apšildomas muuelines, elektra
automobiliu garages randasi ant 54
los H. Murgan 8t. pai aid uodą už
87,500.00

EVALDAS & PUPAUSKAS

Drover

78411

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DKMTISTAS
4712 SO. ASHLAND AVKMDN
arti 47-tos Gatvės
^Valandos: nuo 0 ryto iki 0 vak.|
8eredomls nno 4 lig 0 vakare

Conal 1281
$ ««■■■■■■■■■■■■!
DR. S. BIEŽ1S
S DR. C. X. CHERRYS 5 ■

2Tel.

■
I
■
n

LIETUVIS GYDYTOJAS
LIETI VIS DENTISTAS
jį
IR CHIRURGAS
*2301 Weat 22-ndA So. Leavitt Ht.#
2201 West 22nd Street
«
Chieago
Blandos: 9:30 A. M. to 11 N* Įrei. Conal <2 22
1:00 P. M. to 8:09 P. M.
4 ■lies. 3114 W. 42nd Street
Tel. MeKlnley 498«l

r

dlllllllllllllllllllllllllllliuilllilllllliuiliij

Dr.

Itea. 1130 Independcnce Blvd.
Telefonas Von llum-n 394

Rusas Gydytojas ri Chirurgas
Spėti Jai įstos Moteriškų, Vyriškų
Volkų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—tl ryto 2—8 pc
pietų, 7—8 vok. Nedėliomls 10—12 A
Oflsos 3354 So. Halsted Hb, Chleagr
Telefonas Drovor 0608

0. VAITUSH, 0. D.

l.IETtVIS AKIU

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiir

ŪKUSIA LIETUVIŠKI KRK'JTĮĮVE CHICKGOJE

P>A9L QU8HN KONCBRTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Ohioagoje
Parduodame už žemiauMią kainą, kur kitur taip negana!.
Mažinėlių laifikams drukuoti ir ofiso dirbami yra naujaaaioa madoa. Užlaikant viiokina laikrodžiui, žiedas, iliabiniui ir deimantiniai; gramafonui lietuviška ii rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prueižkų iždirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokiuR ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir
musikališkua instrumentus atsakančiai

Steponas

P.

4632 So. ASHLAND AVĖ.,

Kazlawski
CHICAGO, ILL.

Telefonas: DUOVAR 7309

Saudvitait*, Alicijos, jog dūk- 840 W. 33 8fc. Tel. Yards 2790

9

smiALISTAg

Palengvina vlaq aklų
tempime
kas yra
priežastimi aksudtjln.o galvos, svaigu
lio, aptemimo, nervotumų. skaudsni'lus
Ir užsidegusiur kartžlu aklų kreivos skys,
katerakto, nentleglo; netikras skis tndedam.
l'aroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidus Akiniai pritalko.nl tslslagal, toli Ir eiti mntnntletiia pagelbsta. Ser
gėkite buvo regėjimo Ir valkus einančius
mokyklon. Valandos: nuo lt Ikt 9 vakaro
Nedėliomls nuo 10 iki 1 vai. po pistų.

PIGIAI PARSIDUODA
MURO NAMAI!
6 pagyvenimų 6-7 kambarių kam
pas 60x121
botas Metine
Randu
84 ,6X0.00 garu apšildoma, muudlnes,
elektra, gugas vieta 70-tos Ir Nor
mai Houl. parsiduoda už pusę pre
kes tik 81#.000.00.

Ir

1811 So. Halsted Street
Valandos: 19 Iki, 12 ryto; 1 Ik} 8
po plėk t Iki 9 vakare.

Blvd. 8448

DR. A. A. ROTH,

Tel. Randolph 2898

Valandos:

Yards 6666

Vok. Canol 2UI

DR. P. Z. ZALATORIS

1900 S. Halsted Str.

IŠ T0WN OF LAKE.

Žmonės ateina pasaulin savo
Po to vaidino “Miško svt
klaidų pažinti... ir bausmę at tys”,
trijų
vnikamų
opere
mokėti.
|
tę. Motinos rolę vaidino P

|

Tel. Canal 257

«-

PARDAVIMO.

96 vartoti karai iš kurių galima
pasirinkti. Kaina prieinama kiekvie

DR. A. L. YOŠKA

Tol.

Yards 4681

Kreipkitės prie musų aagntų jūsų mieste arba pas
(ta.SalIe St. Cllieago

K. IČEMI’F, Gen. AVestern Pass. Agt. 129

Vakarais, 812 W. S3rd St J

2516 Blue Iškulti Avė.

liūgai atsilanko žmonių pamugo,
Kensington,
Burnside,
tyti mažutėlių gabumus.
s llarvey iv apielinkės kviečia
Šįmet mokinių vakaras bu
3 pagyvenimų 6-7 kambarių garu
S mi į labai svarbų susirinkimų,
upšildoma, niatidinis, elektra tustinu
S kuris įvyks Pėtnyčios vaka vo Birželio 19 d. Programa landa. 82,220.00, Randasi Uurfiold
lloul. urll I'nion Avu. parsiduoda
prasidėjo septintų valandų.
s re, Birž. 24, 1921, Visų Šven
už 814,000.00.
Uždangai pakylas pirmiau
s tų parapijos svetainėj, 10806
2 pagyvenimu 6-6 kambarių Kurna
sia “Pasveikinimus” pasakė
mi
apšildoma maudlnos elektra bo
So.
H'abasli
Avcnue.
SB
S. Aušraitė, o aštunto skyriaus tas 50x125 automobiliu garagus pre
s
J. Savickas, L.L.P.S. pirm. mokiniai padainavo “f'iu, Čiu, ko tik 89,000.00 raudus arti 69-tos Ir
Sungumon St.

patarnauti, ir už žemesne kai- £

A. B. MILIUS

raporto, kad Tarybos susirin

ras kopėčias, lipti ant 3 lubų, važiuoti namo.
jei plytos nepradės ant jo kris
Dėlto vienbalsiai nutarta at
ti.
simesti nuo Cli. L. Tarybos ir
Plytos nekrito ir nekris, tai atšaukti atstovus.

Pr. V.

|Yalandoanuo 10 Iki 13 Iftryto; poo|
|3 Iki B po pietų; nuo 7 Iki l:S9|
tikus Nedėliomls 19 kll 1
Telefonas Dreiel 8886

Ant pardavimo kampinis auliunas. Parsiduoda pigiai iš priežasties
ligos. Atsišaukite.

atstovų

ko, jog “šiandie susirinkimo
P as Dargužis eidamas iš nebus” ir pražiopsoję visų va
svetainės žadėjo nupirkti ge karų draugijų
atstovui turi

Spccljallatas

už. tą stengNiuos atsakančiai

išklausius

tuštėti.

J4729 So. Ashland AvenueJ

tave: valgomų daiktų, visokių saldumu, ir visokiu kvepančių lietuviškų cigarų.

o Taryba

Atkalbėta malda, padainuo ties; kuomet draugijų atsto
ta Lietuvos himnas ir pilnu vai Įneša, kad butų atidarytas
tėlė svetainė greit pradėjo susirinkimas, tai poneliai atsa

s"dr"7hARLe7Še"al"Į

tomobilių atsišaukite.
SIU \\. 33-r<l St.
Tcl. Tartis 2791)

kime susėję poneliai tik ciga nam.
■
Ant lengvų išmokesėių. Tcmykltc
rus ruko ir sėdi ligi 1 vai. nak

ti atlikti.

VALENTINE DKESMAK1MO
COLLEGE8
•205 8. Haftted, 2407 W.
1850 N. WeUa SU
137 Mokyklot Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Deilgning bizniui Ir narnama.
Vletoa duodamos dykai, Diplomai.
Mokslą* lengvais
atmokljlmala.
Kleeoa dienomis Ir vakarais. Paikalaukit knygėlės.
Tai. Seeley 1(48
BARA PATEK, pirmininkė.

Pranešu visiems savo pažigtameigs, ir apiclinkėj gyventojams, kad uš atidariau krau

nuliedintų

čių parašai, ir paduota petici- kaip tylėjo taip ir tyli. Todėl
° ja miesto valdžiai, kad nei ko ipšvietimo Brolių draugija
o
dkytame pusmetiniame susi
• kiems gaivalams neleistų ant

P. M.

A. B. MILIUS

nes mokyklas. Jo kalbų sekė
ilgas rankų plojimas.
Vakaras baigta Lietuvos him
nu, kuriam pianu pritarė Vit

Kadangi Lietuvių draugijos
Kad daugiau panašių ant
kauskaitė, o smuiką Petro
kampų prakalbų neįvyktų Ci- priklausančios prie taip vadi
Sius.
Akademijos auklėtinė.
coroj, išrinkta komisija iš pp. namos Cbicagos Lietuvių Ta

Valandos: — 8 Iki 11 II ryto:
i po pietų iki S vak. Nedėlio
tu is nuo B Iki 8 vai. vakare

1

Liet Chicagos
Tarybos.

nų ir gerb. klebono, 'bet jis ne.

CHICAGO, U.IIMOIH
Telefonas Yards 5089

|

raginti senuosius reikia vartoti long-dhstuneo

MSTCHELL
AUTO CO.

nu jr čia prįdėjo, kad kiti kal
bėtojai pliovojo ant parapijo Atsimetė nuo

3107 So. Morgan Street

Perkėlė aeavo ofisą po tutsi

biznio? Norint gauti naujų kostumerių ir pa

a

Dr. M. Stupnicki

|

Knni-gi gaišint laikų kalbant apie trukumą

1.skalno
Karo kaina
ntėn. Mok.
325.00
875.00
8200.00
30.00
300.00
100.00
35.00
400.00
175.00
500.00
200.00
40.00
600.00
200.00
45.00
50.00
700.00
250.00
55.00
300.00
800.00
900.00
350.00
60.00
1,000.00
400.00
65.00
Ant augštcKnca kainos karti ntctiesiniai mokesčiai sulyg proporcijos.
NenlkiKt iliortgagc mokėti
Nereikia brokerage
Nereikia notarių mokėti
Nereikia freighto mokėti

Saulutė jau buvo

IŠ WEST SIDES.

1—6; 7—8

Be a “Go Getter”

r
n
a V. W. RUTKAUSKAS į

J. P. WAITCHES
Lawyer

DENTISTAS
8331 South Halsted Str.
^Valandos: 9—12 A. M-

Tavo senas karas (nevėlesnio mo

“Atsisveikinimas” pasakė K.
nusilei Venckaitė. Po to kalba gerb.
kas buvo kalbėtojai tose pra dus, liet jaunimas žaidė, link klebonas kun. Skripka. Ragina
DVI KRAUTUVES
kalbose? Vienas komitetų pa sminosi. Ypatingas buvo įs visus baigusius VIII skyrių
ANT
PIRMŲ LUBŲ
pudis,
kuomet
choras
užtrau

aiškino, kad plakatuose skelbė
mokinius stoti į augštesnes
2328
2384
kalbėtojus adv. Šlakį, P. Buck- kė porę lietuviškų dainelių. katalikiškus mokyklas, Beto, Michigiui Avė.
Miehigau Avė.
Vartoti karai parduodami abiejose
ley ir kitus. Bet ne visi kalbė Net svetimtaučiai sustoję klau išreiškė daug gražių linkėjimų
krautuvėse.
sė ir gėrėjosi.
tojai atsilankė.
Paskui dalino diplomus, ku
ATDARA DIENOMIS
Galop griausmingai užtrau riuos gavo 40 mokinių.
Pirm. iššaukė vienų tų kal
VAKARAJSyNEDELIOMIS
kę “Vakarinę dainų” links
Kalba kun. I’. Raščiukas, ką
Telefonas Vietory 3X05
bėtoji), kuris kalbėjo tų va
mus grįžo namo.
VAŽINĖK KASDIENO O,
tik atvykęs iš Lietuvos. Jis
karų. Tas aiškinosi neįžeidęs
Dauginu tokių pramogų.
MOKĖK
KARTA Į MENESĮ.
stebisi
vaikų
gabumais.
Sako,
nė vieno ir nenorįs įžeisti. Sa
Jaunutis.
tai musų.Jautos ateitis.
Jo
kės: nežinojęs, kad tos prakal
bos buvo rengiamos .pų visuo
Šįv. Mykolo mokyklos moks kaįba bųyė. .trumpa, bet jaus UI
menės, bet tik kelių asmenų, lo metų užbaigimo vakaras minga.
Ant galo dar atsilankė kun. M
šėrininkų kaž
kokios
ten bus Birž. 26 d. parapijos svet.
N.
Pakalnis ir pasakė gražią,
“Liuosybės” salės. Prakalbos
ADVOKATAS
Nortlisidiočiai jau iš anksto
H
Ofisas
Didmiesty] i
įspūdingų
prakalbų;
išreiškė
buvo agitacinio pobūdžio. Ga gyriasi to vakaro programų.
29 South La Šalie Street g
daug linkėjimų visiems ir ra
lop pasisakė per parapijos pik
Kambarį* 834
gino
baigusius
eiti
į
augštes

nikų kalbėjęs su gerb. klebo

DR. S. NAIKEUS

FIRST

SERVICE

D

V

ganizacijų.

Visų pirma paklausta pirm,

DR. C. KASPUTIS

Sena Kąra

VII

Pluošta gražių minčių patiekė mo. Mergaitės džiaugiasi iš
kp. dvasios vadas kun. Baltu vydusius savo draugę. Choris
Tečiau priešingųjų nežiūrė
tis, p. A. Bacevičius ir kiti. tai savo dalis puikiai atliko.
ta ir darbas pavestas jauni
Gerb. klerikas Pr. M. Juras Silpniau atliko solistės. Pub
mui, kuris žada jį atlikti.
(musų kp. narys) Vyčių Ccn lika buvo nerami. Paskui seki
Svarstant kitus reikalus pa tro vice-pinn. nuosekliai aiš
— “Indionai” — bernaičiai,
tirta, kad Birž. 17 d. atvirame kino tokių pramogų naudų ir
Žaidimas — mažos mergaitės,
ore buvo įrengta kokios tai nupiešė, dėl ko Amerikos Lie Gyva vėliava ir daina — per
prakalbos,kuriose buvo įžeistus tuvių jaunimas matė reikalą statė
mer. Vili skyr, ir dai
vietinis klebonas ir visi para organizuotis į vienų Vyčių or na — VIII skyr.
mokiniai.

Ištaisau žvairumų. Gylau vi

Boulevard 9199

— VI ir

Mainyk Savo

namui nebus “biznio”.

Apsibuvęs ant State St. per
metus.

Telefonas

Alicijos

Svarstant apie statymų sve kųsti. Gardžių užkandžių pa klausymų bus nubausta. Tre
ATDARŲ IR
kuopos čiame veiksme mergaitės grį
tainės ant 3 lubų, keli as gamino rūpestingos
UŽDARYTŲ MODELIŲ
Visi pertaisyti Mltehclls turi tų pamenys be jokios priežasties -bu šeimyninkės.
žta iš miško, neranda savo
Užkandus kuopos pirm. Ant. draugės, eina ieškoti. Nepažį čių gvurupcija kų Ir nauji.
vo priešingi tam sumanymui,
Mėnesinio Išmokėsčio Pliano
(iai manė, kad “Liuosybės” Mureika pradėjo programų. stama mergaitė parveda ją na

J ubu akis gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių.
Kaipo
Okulistas gailu duoti
Jums patarimų.
Aukso Pilled 84. S 5,
7,
»». >10.
Cyuto aukso >6, 37, 38, 39.
»1O. 811. |13.

Itohclanil,
«------------

1$ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

skyr. mergaitės, Rožės — IV delio kaip 1912) Kali būti atmai
Birželio 19 d- Marųuette par
nytas Ir priskaltiluotas kaipo daili/
skyr. mergaitės.
Birž. 20 <1., S. m., Šv. Anta
mokesčio ant naujojo.
ke Liet. Vyčių 5-ta kuopa bu
Pirmame veiksme mergaitės
no parapijos parapijonys su
KAINA PRIEINAMA
vo įrengus suvytų išvažiavimų. eina į miškų. Alicija pasilieku
šaukė susirinkimų, kad pasi
KIEKVIENAM KIŠENUJ
Oras buvo gražus, dėl to suva namie, motina siunčia jų pas
tarus kaslink par.' gerovės.
KARAI PARDUODAMI
žiavo daug jaunimo. Nors tėvų su laišku. Antrame veik
ANT IŠMOKESČIO
Svarstyta apie geresnį ap saulutė nesigailėdama spindu
sme Alicija neina
nurodytu
96 KARAI PASIRINKIMUI
šildymų parapijos triobų žie li) labai kepino, tečiaus link
keliu, nes paukščiai ir gėlės
KAS PIRMESNIS TAS
mos metu.
Nutarta įtaisyti smas jaunimas vieni bolę mėtė, jų užžavėja ir nuėjus kitu keGERESNIS
naujus šildomus pečius. Dar kiti žaidė-žodžiu, visi buvo už iu paklysta. Nepažįstama mer
DIDELIS PASIRINKIMAS
bas pavestas komitetams.
siėmę. Pavakariop susėsta už- gaitė perspėja ją, kad už nepuVISOKIŲ RŲŠIŲ

kinti Akinius Jūsų Akims

23

3

RKUGKS

Teletaipu. Itrsver

ORHUGIS

=fi

Ketvirtadienis, Birž. 23, 1921

CHICAGOJE.

IŠ T0WN OF LAKE.

IŠ BRIDGEPORTO.

Birželio 15 Liet. Vyčių 13
kp. laikė susirinkimų, kuriame

Mokslo metų užbaigimo va
karas.

apart kitko nutarta surengti
vakarėlį. Tikslas — pagerbti
kun. J. Čužuuskų. Vakarėlis

SAUGIAUSIA KELIONE

Birž. 19 d. Šv. Jurgio svet.

buvo surengta ilga, turininga
programa par. mokyklos mo
kslo metų užbaiigimui. Vaka

tautiniu himnu.

LIETUVj

Kun.

Juoz. Skripkus kalbėjo apie
skirtumų tarp katalikiškų ir
viešųjų mokyklų,
nurodyda

mas pavyzdžiais. Jam kalbant
būrys mokinių ant estrados su
raidėmis taip susibūrė, kad

Birželio 19 d. A v. Kryžiaus
parap. svetainėje misijonorius
'Pėvas Alfonsas įkūrė gyvojo
Rožančiaus -dr-jų.
Išrinkta
valdyba. I)r-jon įsirašė virš 60

nariu.

L. Vyčių 13 kp. laikytame
priešpusmetiniame susirinkime

MONTREAL

19, 1921.” Įvairus mokyklos
skyriai d rili a vo, šoko ir dekliamavo.

mokiniai

atvaidino veikalėlį “Išlepinta
Elena”. Veikalėliu parodyta
išdykusi mergaitė Elena, kuri

tarp kitko išrinko atstovus -į
L. Vyčių seimų kun. A. Mar-

EDA

UŽTIKRINTAI SAUGIAUSIAS, PIGIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS PERVAŽIAVIMAS IŠ

Koresp

kaitė.

YRA VAŽIUOJANT PER

buvo galima išskaityti: “Už
baigimas mokslo metų, birž.

Aštunto skyriaus

nre parko salėje.
Susirinkime kuopon įsirašė
nauja narė, p-lė Elena Aivo-

■■■■■■■■■■ Į ■■■■■■■■■■

rų vedė gerb. klebonas, kun.
M. Krušas.
Programa pradėta Suv. Val

stijų

bus Birželio 30 d., Davis Squ-

AMERIKOS

tinkų, M. Panavų, Z. Bajorinaitę, V. Stancikų L. Tirunai-

tę ir J. Baltutį — ir išklausy
ta eilė įvairių raportų, kurio
greitu laiku bus įvykdinti.

Į LIETUVA DABAR

Korespondentas.

YRA PER

ne tik kų pati nesimokino, bet
ir kitus, brolį ir seserį, trukdė
ir kitaip išdykavo. Sykį jai

PASINAl’DOK GERA PROGA.
Parsiduoda
du bizniai
buč-erne,
Kroserne ir kepykla (Bakery) ir na
mas su 8 kambariais pagyvenimui už
labai žema kaina.
Priežastis
pardavimo , savininkas
važiuoja Lietuvon. AtsISaukit greitai
platesnės žinias gausite ant vietos.
V. J. LATVESTAS
111 Lincoln Avė.
Rockford, III.

MONTREAL, KANADA - flNTWERR - STATTIN - Į - KLAIPĖDA

užmigus atsilankė jos pusese-

rė Adelė, kuri persirėdė į či

Važiuodamas šiąja tiesiąją linija visai ne kliudysi Anglijos ir dvieju Lietuviams pavojingų šalių Francijos ir Lenkijos. Visa ke

gonę ir pažadinusi Elenų ža
dėjo jų išvežti už jos išdyka
vimų. Elena pasižadėjo pasi
taisyti. ’ Tada Adelė persirėdė
ir pasirodė, kad jos puseserė

lionė yra be jokiu kliūčių.

PASINAUDOKITE GERA
PROGA.

Garlaivis “Scandinavian” Išplauks
Iš Montreal, Kanados, 25 d. Liepos-July, 1921m.

esanti. Visgi Elena nebeišdy-

kavo daugiau.
Roles turėjo: Zigmuntas —
Juoz. Rimkus, Elena, jo se

PARPI'OPtT puikią 5 kambarių re
zidenciją: elektra, gazas, maudynės,
telefonas, didelis garadžius, lotas, vai
slngu medžių. Galima laikyti visokių
gyvulių Ir paukščių. Taip-gl 5 kam.
beveik nauji rakandai, mėnuo kaip
pirktas Fordas. Parduosiu ant syk.
ar atskirai Atiduosius už pirmą pa
siūlymą, nes noriu greitai važiuoti
Lietuvon.
MRS. M. JASIENE,
0821 S. Rocktvcll St.
Tcl. Prospi-ct 998

*

suo — St. Mikalauskaitė, Sta
nislava, vyresnė sesuo — Ele

Musų agentas V. B. Villovičius, važiuos ir palydės visus iki laivui ir atliks visus keliaujantiems i

Lietuvą

reikalingus reikalus.

na Bužinskaitė, Marijona, tar
naitė — Br. Balčiūnaitė, A-

delė, puseserė (čigonė) — J.
Žemgulaiitė.
Nors visi puikiai vaidino,
bet Mikalauskaitė tikrai natū
raliai.

LAIVOKORČIŲ KAINA

IKI KLAIPĖDOS............................................................. $107.10

LAIVAKORČIŲ KAINA

IKI KONIGSBFRG

LAIVAKORČIŲ KAINA

IKI EYDKUNŲ

............................................

$107.10

............................................................ $107.15

Dr. I. E. MAKARAS

LAIVAKORČIŲ KAINA IKI LIEPOJAUS........................................................... $114.00

Vėl buvo drilių, gimnastikų
ir dainų. Atsisveikinimų at
kalbėjo Mar. Trumpiutė.

Lletuvye Gydytojas Ir Chirurgą*
Ofisas 10900 So. MlcMgan Avė.,
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki
4 po
piet, <:30 Iki 8:S0 vakare
Residencija: 10533 Perry Avė.
Tel. PuIIman <42

LAIVAKORČIŲ KAINA IKI KAUNUI ...................................................................... $111.15

Iš Chicagos iki Montreal, Canada..................................................................

Ilgokų, turiningų kalbų pa

$ 35.28

Karės Taksai $5.00

sakė klebonas, kun. M. Kru
šas. Jis ne tik nurodė skirtu

mų katalikiškų ir viešų mo
kyklų, bet taipat katalikiškų
lietuviškų ir angliški^ mokyk
lų. Jis sakė, kad ne tiek yra

Del Laivakorčių, Pašportų, Income Taksy ir Tolesnty Informacijų, alsišaukit j bila katrą Musy Ofisą

I

FEDERALE AGENTŪRŲ BENDROVE

svarbų augštcsnių mokyklų ir
reikalingumų
inteligentijos.

naičiams žadėjo nurodyti mo

I4

DR. G. M. GLASER

1439 So. Court, CICERO, ILL. Telephone Cicero 5969

Praktikuoja 30 metai.

Diplomus šiems baigusiems
mokyklų mokiniams išdalino:

Siunčiam pinigus j Lietuva ir išd uodam Fcderales Paskolų

Bendrovės,

OflMM 8149 Ho. Morgan Ht.
Kertė S2-ro St.,
Chloago, HL

čekius kurie yra išmainomi visose Bankose Lietuvoje.

J. Rapoliavičia
I. Miknius
J. Rimkus
E. Smardauskaitė

žiai išpuoštos. Žmonių atsilan

Akxandras Vidmontas

S. Jodcikaitė

kė daug. Visi buvo pilnai pa

Michalina A u genČa i t ė

B. Jurevičiūtė

tenkinti vakaru.
Vakaras užbaigta Lietuvos
tautos himnu.
Rep.

Ona Bitinaitė
Sofija I trezdauskiutė

J. Skamulis

A. Miliutė

J. Bartkcvičia

B. Augustinaitė
B. Čepaitė

J. Butkus
K. Aleksandravičių

J. Jutkevičia
A. Nevickas

P. Martinaitis
J. Žukauskas

A. Petkiutė
P. Satkiutė
E. Alekiutė
A. Vaitckoniutė
J. Beveik iutė
B. Danauska i tė

D.

Gedgaudas

M. Klimaitė

P.

Jucius

B. Tamošauskai tė

J. Jogmiinas
J. Krušas
L. Grigonis
E. Virbickas

J. Lesčiauskas
V. Vidmantas

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJOS.

Marcelė Jakštaifė
Ona Malijošnit'1
Elena Mockui tė

IŠ CICERO, ILL.
Čionaitinės 8v. Antano mo

kyklos mokslo melų užbaigi

Mokslo metų užbaigimo va
karas.
Birž. 26

d.

vakare

Dievo

Apveizdos svetainėj po gra
žios programos dvidešimts lin

Antanas Gudlinkia
nas ponia L. Sabonienė ir p-lė

Kajetonas Jankus

B. Balčiūnaitė

J. Urbiutė smuikom ir viena

Petras Kaminskas

E. Bužinskaitė

Sesuo pianu gražiai pagrojo.

J. Katauskaitė

Vincentas Laurynnitis
Antanas Laurynnitis

S. Kaminskaitė

Nors programa buvo ilga,
bet greitai ėjo, nes buvo puiki

L. Overlingaitė

rengėjų tvarka. Už tai garbė

S. Mikalauskaitė
O. Grigoniutė

Seserįms-mokytojoms Nazarie-

Juozas Skiris
Bronislovas Saltimierns

tėms.

Bronislovas Subajtis

Simonas Petrušonis

Bronislovas Subaitis

AR TURI BILIETU
“Komevilio Varpai”.

Del

ma
par .
a mrz.
misi. zo
_6 <i.
, . imu

UŽDRAUS RŪKYTI GAR
LATVIUOSE.

- gtatymu laiko bilietų

EufopeanĄmeflcanRu reau

pritrukti. Apart to gausi ge

Fabionas ir Mickieviez ved.

resnius

bilietus

buvę A. Petraitis Ir S, L. Fabionas

nusipirkęs iškalno negu pirk-

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

patogesnius

Chicagos sveikumo komisi

tumei pas langelį, teatre.
oiiierius Dr. Kobertson pakelia
. Ju galima gauti šiose vieto
Birž. 21 d, apie 400 Dievo kampanijų uždrausti žmonėms
se:
Bridgcport:
Betthoveno
Chicagos
Apveizdos parap.
mokyklos j rūkymą šalimais
Konservatorija 3259 S. Halsted
mokinių su vietiniais kunigais Iplaukiojančiuose garlaiviuose,
Str. ir Liet. Prekybos Bendro
Ko čia jie negali išgalvoti.
ir Seserimis — mokytojomis i
vėj 3249 S. Halsted Str.
buvo išvažiavę Į Jnekson par
ATYDA
Dievo Apveizdos Par. kolo
kų. Linksniai laikų praleido.
Namų Pirkėjams ir Salesnijoj. A. Dargis 726 W. 18 th

manams.

Aštuoniolikiečini yra- uolus
veikėjai, iicimilstnnticji dnrbi

SPECIJ ALIUTAS
MoteriAkų. VyrtBkų, taipgi •kronlSkų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
iki S po platų, nuo 4 Iki S valan
dų vakaro.
Nodėllomla ano 9 Iki I po plot.
Telefonu TarU

Nusipirk jų jei neturi, nes did
mn
„S I„,S »u turininga ,,,-ogr,,. žiy bitumu jie parsidavinėja.

Susima Tnutkiutė

Klebonas davė dovanas dvy ksmų mokinių gaus par. mo
likai užsitarnavusių mokiniu kyklos baigimo diplomus.
Visi baigusieji gavo po kny
fitai tie mokiniai:
gutę Apie Kristaus Sekinių.
Antanas Garbašauskns
Per drilius, šokius ir dai

Svetainė ir scena buvo gra

Emilija .liiškiutė

I

J. Žemgulaitė

M. Trumpiutė

I
I

Telephone Roosevelt 7653

kyklas asmeniškai.

P. Sebelskas

l»l

666 W. 18th Street, Chicago, Illinois

'fomi'.KaurCumr
bmtoatoir

Patarė mergaitėms eiti į ftv.
Kazimiero Akademijų, o ber

vI

l«ol

J

svarbu mokslas, kiek išauklė
jimas.
Taipat kalbėjo apie

L. Plakeckis
K. Smaguris
S. Trijonis

Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Peoplee Teatro Name
1016 W. 47th Str. TcL Boul.
■Valandos: ( Iki gvak. Nedėl
■iki 12 ryte.
lies. 2914 W.4Xrd Street
Nuo ryto Iki pi et.
|Tcl. McRinley 2«S
,

Atidarėme naują $1,000.000 Ku- Str. Wcst Side: “Draugo” ofi
bdiviziją. prie trijų didžiausių se North Side. P. Sriubo krau

parkių Chicagojc.
tuvėje 1835 Wabanda Avė.
įlinkai. Jie yra nepasitenkinę
REIKTA 10 lietuviu vyrų nuo
Bilietų taipgi galima gauti
vienu parapijos pikniku, ku 25 iki 45 melų amžiaus, angliš
riuo, gerai ĮH'lnė. Dabar kata kai knlbnnčių ir kurie Chicagojc pas Vyčių narius bei koristus.
likiškos ir prakilnesnės tautiš gyvena nemažiau 3 meiliu prity
Delei specialių bei didesne
rimas nereikalingas, šj darbų iš
kos draugijos rengia pampi
mokus galima uždirbli nuo $3,000 skaitlių tikietų galima kreip
jai piknikų rugpjučio 21 <1. iki $5.000 j metus. Išmokinsime tis pas Oeneralį Bilietų Tvar
National darže.
vdlui. K reipkitės nuo 0 iki 8:30. | feytojo A Mureika 2047 St
Wm.. II. NOVEK,
Tai
jau aštuoniol ik iečiai
Paul Avė. Telefonas Humboldt
[Nnt’l Life Bldg.,
Room 348,
pradėjo rodyti pavyzdžius.
6942.
20 So. Ln Šalie Str.

NOTARUI AAR
Estnte, Paskolos, Insurtnal
Ir tt.
809 W. SRtli St.. Kamp. Halsted N«.
Tel. Bonlevard Ali

Reni

Vai : 9 Iki « kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

Teletaaaa Fnllmna ■

Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentist&s
IO8U1 So. Mlrhlgan Aveaoe
m.
VAIANIKMi 9 ryte Ibi 9 vakw«.

rel. PuIIman >49 Ir I1M.

S. D. LACHAWICZ
LfETITVYS GRARORUJ8
Fatamauja laldotaTtee knplgfaaete. Re,
kala maldlla atirilaaktl. a asai
busite ateuMIatL

1114 W. Ur4 H.
TeL Ganai 1190

