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KONSTANTINOPOLIS AT
VIRAS ANGORAI.
Turkai užpuolė graikus
Ismide.

LAKŪNAI SURADO " PRIE
ŠO" LAIVĄ.

Dviem bombom V pataikė." Pramatoma
» Washington>

liepėte 1. —

Prasidės Nauja Kampanija
prieš Autokratą Leniną

i Amerikos Senatorius Keliaus
Maskvon
700 milionai dol.

t3L

Turkų-Bolševikų Suokalbis
Konstantinopoly

\

per metus.

SENATORIUS FRANCE RY žinėja keli traukiniai su puoš
Washington,
liepos 1. — v
GOJĘ.
niais vagonais, kuriais seniau
Žemesniųjų kongresorūmų
keliaudavo carai, kunigaikš
būdų ir priemonių komitetas Kaip šiandie turi iškeliauti čiai ir didkai. Šiandie tais
pagaliau indavė kongresui reMaskvon.
vagonais naudojasi komisarai
publikoninės pastovios mui
ir Maskvos diplomatai.
Jie
Ryga,
liepos
1.
—
Čia
atvy
tams tarifos bilių. Tuo bilium
panaudojami ir žymesniems
ko
Suv.
Valstijų
senatorius
sugrąžinama Amerikos indu
bolševikų svečiams.
Senato
strijai apsauga ir pilna revi France, kurs keliauja Sovietų rius France
yra nemenkas
Rusijon
tyrinėti
santikių
ga
zuota demokratų partijos tari
svečia«, taigi jam bus leista
limos
pirkiybos
Suv.
Valstijų
fą, kuri per praeitus aštuone
Maskvon keliauti puošniuoju
su
Sovietine
Rusija.
rius metus veikė ir buvo ži
vagonu.
noma vardu Underwood-SimSenatorius France Rusijon
Jei neatsiras kokių
nors
mons tarifą.
svarbių ir netikėtų , kliūčių, įleidžiamas su visa eile viso
Tarifos bilius kongresui in- senatorius kaip šiandie ma- kių suvaržymų. J a m uždrausduotas be jokių paaiškinimų, nąs keliauti" tiesiog Maskvon, [ta turėti su savimi nuosavą
be jokių sugestijų, kiek per
Sovietų Rusijos valdžia jam ( perkalbėtoją. Lygiai uždrausmetus pramatoma valstybės iž leido aplankyti Rusiją ir te ta kalbėti politikos
klausi
du i pelno. Bet neoficialiai ap nai išbūti ligi liepos 23 d.
mais. Visas jo reikalas — preskaitoma, kad šalies iždas per
Tarpe Maskvos ir Rygos va I kybą ir jos padėtis.
metus galėsiąs pelnyti apie
700 milionų dojierių.
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Konstantinopolis, liepos 1.— Kaip buvo skelbta, aną dieną
•
Turkų spėkos užpuolė graikus Virginia pakraščiuose įvyko
Tsmide. " Graikai su paskuba [išmėginimas, kaip pasekmin
turėjo apleisti miestą po kru gai lakūnai, bė pašalinės pavinos kovos. Pranešta, kad a- gelbos, galėtų apginti pakraš
bi pusės turi didelius nuosto čius nuo priešo karo laivų.
ĮSTEIGTAS PRIEŠBOLŠE nsky, buvęs Rusijos durnoje lius. Čia atkeliauja tūkstan
Tam tikslui pavartotas se
socialistas atstovas, „Vice-pre- čiai pabėgėlių.
VISTINIS RUSŲ SO
nas karo laivas Iowa, operuo
zidentas
yra Musin-Puškin,
VIETAS.
Šiandie Konstantinopolis y- jamas radio telegrafu nuo ki
moderatinis
konservatistas. ra atviras turkams naciona to karo laivo.
Tikslas — sugriauti bolševiką Generalis sekretorius Lachke- listams. Prieš juos stovi dau Atplaukiantį į pakraščius tą
vitch, buvusios durnos atsto giau niekas, kaip tik Sąjun " p r i e š o " laivą lakūnai skau
valdžią Rusijoje.
vas kadetas.
gininkų nustatyta neutralė zo tai už kelių valandų surado.
Paryžius, liepos 1. — Dide
Sovietan ineina atstovai ru na.
Pranešta keliems lakūnų skalis priešbolševistinis sovietas,
sų parlamentarių
komitetų
Sulig Sąjungininkų sugesti dronams. Tie tuo jaus pasilei
kurio tikslas — sugriauti bol
užsieniuose, atstovai industri- jos, turkų sultanas ėmė drau do s u ' " b o m b o m i s . " ;
ševiku voldžios diktatūra Ru
jinių ir komercijinių
unijų, gingai atsinešti į nacionalistų
sijoje, Įsteigtas tomis dieno
75 bombos pamestos
ant
municipalių tarybų ir zemst vadą Mustaphą Kernai pašą.
mis Konstantinopoly. Tas sa
Iowa iš 4,000-pėdų augštumos.
vų, pagaliau atstovai iš rusų Sultanas daro įspūdį, kad jis
vos rųšies sovietas darbuoja
I r tik dvi boniBos pataikė laiakademikų grupės.
savo
nusistatymą
link
kemasi savo pusėn patraukti visus
van.
C
Be to sovietan ineina dar listų atmainąs. Kad. jis pir
svetur gyvenančius
visokiu
Pasirodė, lakūnams neleng
princas Dolgorukov, Aleksan- miau blogai į juos atsinešęs
^pažiūru rusus.
Norima, kati
dr Gučkov ir visa eilė kitų. patariamas piktų žmonių. Kal vas daiktas ginti pakraščius.
tan sovietan ineitų visi bu
Sovietas skaitosi politiniai- bama, kad jis net savo rū Jie čia veikė visai liuosai, o
vusieji reakcionieriai ir so
militaris kūnas, kuriame au- muose padarysiąs žymių at mažai laimėjo.
cialistai. Norima, kad. visi ben
Tikrame atsitikime
butų
gščiausia militarė galva yra mainų.
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ NA
dromis spėkomis pakiltu prieš
aršiau.
Nes
tuomet
mūsiškiai
gen. Wrangel, Bet visi poli
MUS.
valdančius Rusiją bolševikus.
lakūnai
turėtų
susidurti
su
Jei
sultanui
pavyks
tą
nu
tiniai, finansiniai ir diploma
Naujas priešbolševistinis ru
padangėse.
tiniai reikalai yra paties so sistatymą atmainyti, reikia priešo lakūnais
Du plėšiku vakar rytą pas
sų sovietas jau gavo tą žygį
Priešo
laivai,
be
to,
atsuktų
lankti
Rusijos
bolševikų
pa
vieto žinyboje.
kambino ties durimis namų
patvirtinančių rezoliucijų nuo
kilimo prieš Anatoliją. Reikia savo armotas prieš mūsiškius
(5434 Ellis ave.), kuriuose
Sovieto programa.
rusų organizacijų, skaitančių
laukti, kad tuomet bolševi lakūnus.
gyvena Baird, Baird Lumber
•
apie 200,000 žmonių,
kurie
kai
rems
Enver
pašą,
su
ku
Priešbolševistinio
sovieto
kompanijos prezidentas.
Išmėginimai tęsis toliau.
šiandie daugiausia
gyvena
riuo
Kernai
paša
nesutikime
programa yra tokia:
Baird tuo metu jau rengė
Šitame atsitikime indomiauBalkanuose. Lvgiai su tuo nau
gyvena.
Tuomet
Enyer
paša
1. Busiančioji Rusijos val
sias daiktas yra tas, kad lai si išvažiuoti savo kompanijos
ju priešbolševistiniu
sovietu
pradėtų
atvirą
kovą
su
kemadžios forma liuosai nuspren
ve Iowa nėra nei vieno žmo ofisan. Buvo vienas namie.
sutinka ir 40,000
buvusios
listais.
džiama pačių Rusijos gyvengaus. J i s valdomas, kaip bu Namiškiai kur-kitur yra iš
-vu. VVraugeUo armijos k a r ^ - L ' ^
j . . Reikia laukti prisiartinant
.
tų pačių jurininkų valdomas, važiavę.
viu, kurie gyvena ir vargsta
tokio
laiko,
kuomet
Enver
pa
2. Visi Rusijos piliečiai, be
Baird nuėjo ir atklarė duris
radio (bevieliu) telegrafu iš
ištrėmime ir kurių dauguma
ša
su
bolševikais
pakels
karą
skirtuma^pažiurų, luomų, reli
kito kafo laivo Ohio. Šitas lai paklausti, kas toksai yra. Vos
yra čia ir apylinkėse.
turkams
nacionalistams,
gi
gijos ir rasės, turi lygias tei
spėjo atidaryti duris, du pik
Priešbolševistinis
sovietas ses.
pastariesiems pagelbon
eis vas yra penkių mailių atstu
me nuo Iowa. Pats Iowa va tadariu atstatė įam į krutinę
šiandie Rusijoje jau turi nuo
Sąjungininkai.
3. Valstiečiai įgytą žemę pa
revolverius.
landoje padalo 5 mazgus.
savas slaptas
organizacijas.
Bolševikai yra įsitikinę, jog
silaiko ir ją išdirba.
Jis mėgina susisiekti su ge
Inėję vidun jį surišo ir pra
4. Darbininkų unijos paliuo- sultanas vra didžiausia kliu- SILEZIJĄ EVAKUOJA VO
nerolu Semiono vu Si beri joje.
dėjo versti visus stalčius ir
suojamos iš bolševikų jungo tis jiems praplėsti komuniz
KIEČIAI
IR
MAIŠTI
daiktus. Atimta nuo Bairdo
Tan sovietan tečiau neinei- ir jos liuosai dalyvauja naci- mą tarpe musulmanų.
NINKAI.
brangus žiedas ir 6*0 doL pi
na Miliukovo-Kerenskio grupė
onalės produkcijos atgaivini
nigais. Paimta dar kitokių dai
Šita grupė p riešinga pakilti
SUOKALBIS PRIEŠ ANO
me.
Lenkai
atsimeta
ligi
m.
Hin
ktų.
prieš bolševikus ginkluotomis;
U J O S MINISTERIUS.
5. Visų kitų tautų grupės
denburgo.
spėkomis. J i yra nuomonės,
Kuomet piktadariai išsidan
liuosai tegyvena ir tevystosi
kad bolševikų valdžią bus ga savo nacionalėse formose.
Opplen, Augšt. Silezija, lie gino, Bairdui pavyko atsiriš
Policija ieško trijų intariamų.
lima sugriauti nepavartojant
pos 1. — Kaip lenkai maišti ti rankas ir prišliaužti prie
Londonas,
liepos
1.
—
Spe
6. Nėra jokių represijų ar
ninkai, taip vokiečiai evakuo telefono. Pranešė jis policijai.
g iinklų.
cialių
priemonių
imtasi
ap
ba keršto. Tiems visiems, ku
j a Silezijos plotus, kuriuose Kuoveikiaus po visą apylinkę
Sovieto sudėtis.
saugoti
visus
Anglijos
kabine
rie šiandie tarnauja bolševi
dar nesenai sekė smarkios ko paplito policija. Bet piktada
to
ministerius.
Nes,
anot
laik
Priešbolševistinio sovieto su kų valdžiai arba raudonoje arvos ir kurie buvo sukėlę daug riai nesurasti.
raščio Sketch, susekta' suokal
mijoje,
gal
tai
daro
ne
sulig
dėtis tokia: gen. Wrangel, su
nesmagumų Londonui ir Parybis
juos
visus
nužudyti.
v• •
vyriausiojo Krimo armijos va savo noro, yra atleistini tie
SAKOMA, PASITRAUK
Z1U1.
Sketch rašo, policija ieško
do titulu, yra nominali s pre žygiai. I r jie visi yra kviečia
SIĄS IŠ VIETOS.
Sąjungininkų komisija pri
zidentas. Gi aktualis sovieto mi prisidėti prie rusų tautos trijų vyrų, kurie iš kitų ša vertė vienus ir kitus padavylių prisiųsti'Anglijon. Juos tu
prezidentas yra Jean Aleksi- atgaivinimo.
rėjo prisiųsti sldptos organi ti sutartį, sulig kurios abiejų 1 Chicagos valdyba turi daug
pusių spėkoms atsimesti į nu-,kivirčių su įvairiomis mieste
zacijos.
Vienas, iš tų turįs but pran rodytas vietas ir laukti pro- kompanijomis, kaip taį gatvincijos padalinimo.
vekarių, gazo ir kitomis. Su
cūzas medikalis
studentas,
/
Lenkai maištininkai tad e- jomis byluojasL
Paryžiaus slaptos
draugijos
Tam tikslui valdyba/ turi
narys. Kitas turįs but airis vakuoja visą teritoriją tarpe
NORĖTA IŠMUŠTI SĄJUN tais durtuvais inėjo bustan, iš Amerikos. Trečias ispanas. Gleiwitz ir Hindenburg (ar nusamdžiusi speciali/advoka
kuriame stovyklą turi bolševi
GININKAI IŠ TURKŲ
.
ba Zabrze). Vokiečių savano tą Clevelandą. Tam advoka
kų organizacija. Atrasta ir pa BUS PALAUKTA DARYTI rių organizacijos tą pat daro. tui, kaipo ekspertui, valdyba
SOSTINĖS.
imta daugybė visokių ginklų.'
Lenkai maištininkai kai-ku- moka dienoje 150 dol., arba
SUTARTĮ SU JAPONI
rias vietas pirm apleisi ant a- 4,500 dol. į mėnesį.
Areštuota daugybė bolševikų. Keletas intariamų žmonių aJA.
reštuota.
piplėšia, žudo jie vokiečius
Miesto tarybos finansų ko
Konstantinopolis, liepos 1.—
mitetui pasirodo, kad tiek mo
Londonas,'liepos 1. — Im- gyventojus.
Sąjungininkų autoritetai čia Areštuoti Maskvos atstovai.
kėti vienam žmogui yra per
perialėje premierų konferenci
susekė milžinišką turkų-bolšc
Kareiviai netikėtai užklupo joje nutarta palaukti nors tris PRANCIJOS PREZIDENTAS daug: Nutarė nukirsti tos al
slas buvo pirmiausia naikin Maskvos bolševikų prekybos
gos galą.
NORI APLANKYTI Amėnesius su darymu sutarties
ti visus valdiškuosius trobe- delegacijos ofisus. Areštuotas
' MERIKĄ
su Japonija. Tuo laikotarpiu
Advokatas pranešė, kad jis
vikų suokalbį. Suokalbio tik- delegacijos viršininko padėjėbus studijuojama visa padėtis.
apleisiąs užimamą vietą, jei
sius, paskui paimti nagan pa Į jas ir keli kiti delegacijos naParyžius, liepos 1. — Kaip taip busią padaryta.
čius Sąjungininkus ir apval riai.
GAL TAFTAS BUS PARIN ten nebūtų, bet Pranei ja vi
dyti miestą.
Anglų armijos
automobi
Karpenterių unija rytoj dar
sas laikas darbuojasi turėti
KTAS.
Vakar rytą
Sąjungininkų liais paimta apie 60. areštuo-]
kuogeriausius santikius su S. kartą balsuos, ar pripažinti
karuomenė anglų vado gene tų ir nuvežta militarin kalėVVashington,
liepos 1. — Valstijomis; Del to pakilęs teisėjo Landis arbitraciją ar
rolo
Harringtono
įsakymu jiman.
Čia kalbama, jog trumpiau- sumanymas, kad kitą pavasa ir toliau laikyties savo nusismaršavo
čia svarbiausiomis Anglų oficialėse sferose tas siuoju laiku Prezidentas Har- rį Prancijos prezidentas Mi- tatymo ir negryžti
darban
gatvėmis, užpuolė viešbučius puolimas prieš bolševikus ai dingas augščiausiojo teismo llerand aplankytų Suv. Vals-jprie namų statymo.
ir rankiojo visokios
rųšies škinamas tuo, jog bolševikai vyriausiuoju teisėju, matyta tijas. Prezidentas sumanymui
Kai-kas reiškia
nuomonę,
bolševikus.
čia grūmoja Sąjungininkų ka- paskirs
buvusį prezidentą pritaria ir jis nori keliauti kad karpenteriai balsuos už
gryžimą darban.
Taftą.
Washingtono žemėn.
Anglų kareiviai su nutaisy-'ruomenės nepaliečiamybei.
•

x
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By the orter ef the PresMent, A. 8. Bnriegon, Postmaetet Oeneral.

CH1CAG0, ILLINOIS ŠEŠ TADIENIS, JJEPOS (JULY) 2 D., 1921 M.

Turkijoj Inkurtas Priešbolševistinis Rusų Sovietas

•

• • • •! —

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PO BRIUKSELIO DERYBŲ.
Vilkaviškis, čia įvyko "Ži—
b u r W dr. susirinkimas
su
Pamažu jau Lietuvos dėle- paskaitomis.
D-ras Kudirka
gacijos nariai, kurie dalyvavo turėjo paskaitą apie "Vandens
Briukselio derybose
su len- rųšis ir jo veikimą į žmonių
kais, pradeda gryžli Kaunan, sveikatą," P. A. KrikščiukaiSugryžo žydų reikalų min. tis, turėjo: "Nors kartą, bet
D-ras Soloveičikas. P. Galva- tikra tiesa apie
girtybę",
nauskas turi padaryti keletą Gini. mok. Šakelė, Pušys pavizitų. P. Naruševičius gryžo,darė politinį pranešimą,
Londonan ir P. Milošas Pa
Kun. Vaičunas, išbuvęs čia
ryžiun. P. Hymans užsigavo apie 6 metus ir daug pasidar
lenkų delegacijos pasielgimu, bavęs katalikiškose organiza
pareikštu reikalavimu
prit- cijose ir šiaip visuomenės dir
traukti prie derybų Vilniau* voje, tapo iškeltas ir dabar
atstovų, nes prieštarauja len-| atsisveikino x su '•iibnritiinkų pasižadėjimams tiesiogines kais," linkėdamas jiems
ge
derybas tarp lenkų ir lietuvių riausios kloties.
i
—
«
vyriausybių vesti.:
P. Hymans mano Genevoje KONGRESAS UŽ NUSIGIN
KLAVIMĄ.
plačiau paaiškinti. T. S. tary
bai derybų stovį (mat jis ne
skaito derybas nutrauktomis)
VVashington, liepos 1. — Že
ir gal pavesti visą bylą T. S. mesnieji kongreso rūmai 330
plenumui rugsėio 4 d. Genevo balsų prieš 4 priėmė senato
je. P. Hymans reikalauja Že riaus Borah'o rezoliuciją sus
ligovskio karuomenės
eva tabdyti ginklavimąsi jurose.
kuacijos.
Madison, Wis. ? liepos 1. —
Prieš išvažiuosiant iš Briu Wisconsino valstijoje panai
kselio mūsų i<r lenkų delega kinami visi saliunai ir*visi
cijos nariai ir Tautų Sąjun- " b a r a i . " Norima nepalikti nei
gos sekretoriato nariai buvo p ė d s a k i o a p i e k i t u 0 m e - būvupriimti Belgų karaliaus.
sius svaigalus.
LATVIŲ KABINETE
KRIZIS.

PAIMTA 2 AUTOMOBILIU
SU ALUM.

Ryga. Iš čia pareina ,žinių,
Vakar anksti rytą So.- Chi
kad latvių seimas pareiškė vy cagoje važiavo du dideliu au
riausybei nepasitikėjimą del tomobiliu, apkrautu naminiais
letgaliečių ūkininkų sąjungos rakandais.
interpeliacijos ir p. Ulmanio
Dviem poliemonam pasirokabinetas pasitraukė.
Įdė autqmobiliu ntariamu. Juo
Letgaliečiai tuomi neužsigaziėdino, kad valdžia buvo la
bai nuolaidi dvarininkams
(kurių t a r p e y r a daug lenkų)
žemės reformą vykinant, pa
liekant jiems dvarų centrus
su triobomis ir leidžiant kaikuriems savo dvarus parduoti.
Antra priežastis buvo ta,
kad buvo noras prašalinti iš
valdžios Prekybos ir Pramo
nės ministerį Beržiną, Įniris
būdamas Letgalijos administtratoriu, skriaudė letgaliečius,
neužleidžiant jiems žymių ad
ministracijos ar valdininkų
vietų. Į kabineto pirmininkus
yra kviečiamas Mejerovičius.
Galutinai d a r nežinoma, ko
kios to brizio pasekmės,'

du sustabdė. Nutraukus nuo
viršaus rakandus apačioje pa
sirodė bačkos su tikruoju alum. Bųta dar ir buteliuose
alaus.
Viskas pristatyta policijos
nuovadon.
ORAS. — Šiandie gražus oras; vis šilta.

_ PINIGO KURSAS,

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Birželio 30
buvo tokia pagal Merehants Loan and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui
3.7G
Prancijos šimtui frankų
8.06
Italijos šimtui lirų
5.01
Vokietijos šimtui markių
1.33
1.33
Praeitą parą Chicagoje pa Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos šimtui markių
.07
vogta 20 automobilių.
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Šeštadieni?,

D R A U GB S
U E T U V I Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Etna kasdien* išskyrus nedėldienlua.
PRENUMERATOS KAINA:
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metanus
• . »,• • • • į»jį $8.00
Pusei Metų ..*.£... K^te.. • • > £ • •
BUV. V AUST.
Metama . . . . % . . . w . . j r r . • f*«00
Pusei Meti) ...-?
• . . .y 8.00
Prenumerata mokasl lškalno. l a i 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permainyti adresą, visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar eiprese "Monsy Order" arba Įdedant pinigus |
registruotą laišką.

vr

"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 S. Oakley Ave., Chicago.
TeL Roosevelt 7791

Po karo atstatomai Europai
šiandie daug visko trūksta.
Amerika prakaituodama ga
lėtų dirbti ir daryti gražų rielną. Bet Europa negali čia nie
ko pirkti del dolierio bran
gumo.
Tečiau ta pati Amerika su
kitomis pasaulio dalimis, ne
nukentėjusiomis del karo, ga
lėtų vesti pelningą pirklybą.
Kodėl tas nedaromai J tą
klausimą gali atsakyti tik vy
riausybė.

Liepos

2, 1§21

kaip rieprbtestuotų prieš val ^Telefonas Boulevard 9199
džią, jei ji baubtų plėšikus
gręsiančius f ' t f a ^ e i i ų " re
Bukapročiai
gal
nesupras.
u Naujienos'' ,buvo pavadi jienos" baigia šiais žodžiais;
3
DElfTISTAS
daktoriaus gyvybei.
SSS1 South Balstod Ssr.
mišios viešai nedorais vyskupą
"Trumpai sakant: kodėl tas Va jiems pavyždis. Sakysime Sakysime, jie yra žmonės an #* Valandos:
9 — l t A. M.
1—5: 7-—8 P. M.
Karevičių ir LietuVos dvasiš r kunigas,
kuris
redaguoja "Naujiem!" red. pradeda puti timi, juos reikia mylėti ir ne 3
kius. Jos primetė jiems ir sto : "Draugą", ir visi mūsų ku nosis, gangrena kįla ir yra di bausti. Ir jie yra mylimi. • ox£*&JLfi*2Jt&#a*&*S^#&A&*«
ką artimo meilės. Už ką f Už nigai bei jų šalininkai iš vie delio pavojaus, kad " N . " Jiems įstatymai* nurodoma,
»* « • • • • • • • • • » » • • » • » » • • • •
tai, kad jie pataria, jog tiks- nos pusės skelbia artimo mei red. gali greit kojas užversti. ko privalo; laikytis, nurodo 'Tel.
Randolpk 2891
,k,
liaus yra katalikams šelpti sa lę, o iš antros pusės stoja už Gaila žmogaus, sako jo prieA.
A.
SLAKIS
mos bausmės, kokios laukia
ADVOKATAS
vąsias katalikiškas šv. Vincen žmonių žudymą? Kodėl jie teliai (tik ne šėrininkai)! Gel juos už laužymą tų įstatymų,
Ofisas
vidumiestyj
4
ASSOCIATION BLD€L
to įstaigas, negu L. Raud. Kry taip begėdiškai* veidmainiau- bėkime savo šulą! Tebūk jis jie. perspėjami nekartą, o kuo
l t 80. L A a s i l e S t
verčiau be nosies, by tik išliks
žių, daug svetimesnį ir toli j a ? "
Valandos:
• ryto Iki * P<> Pl«tU J
met tai negelbsti, tai turi būti
gyvas.
Panedėllals
iki 8 vakare
mesnį nuo katalikų idealų.
Nedėliomis ofisas uždarytas
baudžiami,
nes
butų
priešinga
Kvailinimas.
Po ilgų įkalbinėjimų, " N . " .
Veidmainiauja.
artimo meilei leisti būreliui
red.
suprato,
kad
verčiaus
be
Tuose žodžiuose tikra tiesa,
Tai-gi, pasak "Naujienų", kad "frraugas", kunigai ir nosies vargai, negu karste at ištvirkėlių kenkti milionams • • • • i
ramių ir gerų piliečių.
reikia rodyti artimo meilę pir- įų šalininkai skelbia artimo sidurti.
Aną dieną iš Washingtono miaus tiems, kurie yra toli meilę, bet kad jie stoja už Chirurgas daro laimingai |)el tokios tai priežasties
1 "Draugas" nesmerkia Lietu
parėjo trumpa, bet įdomi te mesni, svetimesni, net prie
ADVOKATAS
»
žmonių, kaipo žmonių, žudy operaciją ir " N . " red. nors vos valdžios pasielgimo su •
I
legrama. Buvo pasakyta, kad šingi negu saviesiems. Kuomet
Ofisas Didmlestyj:
mą, tai yra bjauriausias šmeiž ir be nosies, bet gyvybė ap- nusikaltusiais bolševikais.
apie 100 naujų kongreso at- tokias artimo meilės taisykles tas ir begėdiškas suvedžioji- Į saugota,
29 South La Salle Street gI
Kamharta 894
stovrj, republikoną partijos, paskelbė "Naujienos", tuomet
Paliekame
tai* padaryti
mas savo nesusipratusių skai-1 Tepasiklausia d a b a r ' " N . "
Telefonas Central 6390
sušaukta specialin susirinki joms buvo priminta, kad to
"Naujienoms". Joms mažiau
tytojs
^
red. pas kiekvieną, air tfedomam Susirinkimo tikslas — kių taisyklių besilaik ant jos
rupi Lietuvos nepriklausomy
rai
a
P ^ l g ė duodamas nu- bė, visuomenės gerovė ir joms • vakarais, 812 W. SSrd 8 t •
surasti tinkamų priemonių turėtų mylėti pirmiaus sau Jie stoja ne už "žmonių žu
autl s a u n o s
Telefonas: Yards 4481
b ° S*us atsa- artimesni yra patys" baudžia
pastūmėti kongresą pirmyn svetimesnitts, tolimesnius ir dymą", o tik už sunkiai pra- kP Jn i a :
ml
Tesuėda ją šunys, mieji bolševikai.
taip, kad jis tikrai dirbtų ša priešingus bolševikus, negu sikaltusių žmonių baudimą. I y
gerai padarei. Šiaip jau senai
lies labui, bet nevarinėtų par- saviškius-menševikus, ar ko Tik išimtinuose atsitikimuose
V. fc.
būtum
žemėje
Kirmijęs.
tijinės arba srovinės politikos. kius kitokius. Ypač, kad tarp ir didžiausiame valstybei ir
J. P. WAITCHES
Panašiai
yra
ir
su
baudžia
visuomenei
pavojuje
prileidžia
Nauji kongreso atstovai įė jų "idealų" daug mažiau
Lawyer
mais mirtimi. Visuomenei ap
jo kongresan dirbti tikrąjį skirtumo, negu tarp šv. f in- mirties bausmę.
LIET C VIS ADVOKATAS
4601 South Henuitage Ave.
darbą. Tuo tarpu pasirodė, cento Tfraugijos ir L. R. Kry Kas kita yra stoti už bau saugoti kartais gali ir tokių
Tel. Boulcvard 6080
aukų prireikti. Mes nekalbame XI AMERIKOS LIETUVIŲ
11005 S. Miehigan Ave.
kad tas darbas negalima dirb žiaus.
dimą prasikaltėlių žmonių, o
Roseland, 111.
ti. Senieji kongreso atstovai "Naujienos" tų artimo mei visiškai kas kita stoti už žu apie įvykusią mirties bausmę R. K. FEDERACIJOS KON
Lietuvoje, bet aplamai svars GRESAS BUS BROOKLYN.
trukdo visokių realių, klausi lės taisyklių nesilaiko. -Tur dymą žmonių.
tant toki atsitikimai galimi.
N. Y.
mų rišimą. Šalis laukia nuo
būt, jas pripažįsta klaidingo Ar-gi jau "Naujienų" Re Ar stojimas už baudimą nu
gTel. Canal 6298
kongreso svarbių darbų ir ne
mis. Tai-gi nereiktų jų piršti daktorius butų taip atbukusio sikaltėlių yra priešingas arti Rugpjūčio 30-31 ir Rugsėjo
sulaukia.
C. A . CHERRYS
ir katalikams ir turėtų at proto, kad nematytų to skirtu mo meilei? Ne.
1-2 d., 1921 m., Karalienės i DR.
LIETUVIS DEMTISTAS
Nežinia, ar naujiems kongre šaukti viešą šmeižtą, mestą ant mo? Matyt tai gal but ir ma
9301 West 22-nJ & Ko. Learttt 81.
Aniuolų
parapijos
salėje,
Tai turėtų pripažinti ir
Chicago
so atstovams pavyks pralauž vyskupo ir Lietuvos dvasiški- to, tik įsigyvenęs jame įproSouth
4
th
ir
Roebling
sts.
2Valandos:
9:80
A. M. to 12 N £
" N . " redaktorius.
ti tuos ledus ir pastūmėti rū jos.
J
1:90
P.
M.
to 8:00 P. U .
"
tys begėdiškai šmeižti sau
Visos
organizacijos
plikiau
mų atstovus į pozityvų vei
priešingus, neleidžia elgties Lietuvos valdžia ir bolševikai.
sančios prie Amerikos Lietu
Šmeižia.
kimą. Bet yra žinoma, kad
teisingai.
Dabar eisime prie Lietuvon rių R. K. Federacijos kviečia
jų veikimo* pasekmių laukia
"Naujienos šmeižto neati
Baudimas ir artimo meilė. valdžios ir "bolševikų baudi- mos kuoskaitlingiausia daly Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
visa šalis.
taiso. Jos griebiasi da didesnio
1110 >>
vauti.
Keikia žinoti, kad ši kon šmeižto, o prie jo prieina Šiais
GalOp, juk Suv. Valstijų ir
Lietuvos Valdžia rūpinasi sa
greso sesija yra specialė se keliais.
Kongreso dienotvarkė bus
kitų valstybių visuomenės ir
Lietuvis Gydytojas Ir
vo
šalies
visuomenės
gerove.
sija. Šiton ypatingoh sesijon Kiekvienas žmogus yra ar valdžių nesudaro "Draugas",
paskelbta kiek vėliau.
Chirurgas
Visuomenę
sudaro
įvairiausių
prezidentas kongresą sušaukė
nei
kunigai,
nei
jų
šalininkai,
1891 So. Halsted Street
timas, bolševikas yra žmogus,
nuomonių,
tikėjimų
ir
politi
Kun.
Jonas
švagždys.
trimis svarbiausiais reikalais:
Valandos:. 19 lkl 19 ryto; 1 Iki 4
o vienok jos stoja netik už
tai jis yra artimas.
nių
pakraipų
žmonės,
tai-gi
ir
po piet t iki 9 rakare.
A.
t
.
R.
K.
Fed.
Prez.
1. Padaryti reviziją vyriausy
baudimą prasikaltusių žmonių,
M
• • • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • «
It. J. Krušinskas.
bės imamų mokesčių sistemo Tikra tiesa. Retas "Naujie retkarčiais net ir mirties bau bolševikai.
Ar Lietuvos valdžia žudo
A. L. R. K. fed. Sekret.
je; 2i Aptarti tarifo klausimą; noms" atsitikimas,bet neginei smę pavartoja.
janias.
Lietuvos žmones! Ne. Ji tik
I t t r f M H I P U N O M tSS]
3. Priminti taikos rezoliuciją.
Bet
nedora,
artimo
meilės
Dr. P. P. ZALLYS
Visi trys klausimai yra Lietuvos valdžia bolševikus nėra kitus mirtimi bausti, vin baudžia tuos, kurie savo dar TAUTOS FONDO VALDY
bais, ne įsitikrinimais, sten
Lietuvis Dentist&s
didžiai svarbus pokariniam areštuojanti, kemšanti į kalė giuoja * * Naujienos.'' Nepapras
BOS
ANTRAŠAI.
1 S M 1 Ko. M l c h l į n u i A v e a a «
giami kenkti visuomenei, arba
I t o M t e o d , III.
šalies atgaivinimui, tai-gi re- j i m u s ir nekurivtos net rnirti•
a
l
A
N
p
o
s
s 9 rjrts lkl 9 vakarą
mi baudžianti. Gi "Draugas" tuose atsitikimuose yra pado kurie darbuojasi pakasti Lie
Tel.
Pu
11
man
S42 Ir 8186,
konstrukeijai.
Kun, K. Urbanavyčius pirm.
riau, negu kasdieniniai "Nau tuvos nepriklausomybės pa
tų savo artimų neužtaria.
Kongresas baigia trečią mė
. 50 West Sixth Street.
jienų"
šmeižtai.
matus.
Tai
atlieka,
kaip
ir
mi
Čia
jau
šluba
"Naujienų"
lo
nesį specialėje sesijoje ir štai
South Boston, Mass,
ni
steris
pirm.
Dr.
Grinius
pa
Visuomenė
yra
gyvas
orga
aimiHiinniiHiiniiiiiiuiiiiiiiiiuiiiifiiui
nė vieno klausimo neišrišo. gika.
Kun.
M.
A.
Pankus,
vice-pirm.
Ros. 1139 Indepcndence Brrd.
Lietuvos valdžia baudžia ne nizmas susidarąs iš daugybės reiškė, visoki plėšikai, maišti 443 Park Avenue,
Niekas nežino, kuomet tie klau
Telefonas Von Boren 994
ninkai,
'bombininkai.
0
jei
ir
žmonių.
Kuomefr
visuomenei
bolševikus,
o
tik
nusikaltėlius,
simai bus pradėti rimtai svar
Bridgeport, Conn,
toki
sudaro
bolševikų
partiją,
gresia
iš
lauko
ir
iš
vidaus
nežiūrėdama
ar
jie
bolševikai,
styti. Tik su viena taikos re
S. Rutkauskaitė, vice-pirm.
zoliucija pasistumta kiek pir ar katalikai, ar kas kitas. O didėliausi pavojai ir vartojant tai kas čia kaltas.
Rusas Gydytojas H
602
South
Street,
8peeJJalistas Mott'rižkg,
myn, bet pasekmės gal negreit jei bolševikai dažniaus už ki Visas švelnesnes baudimo prie "Draugas" ir jo šalininkai
Mahanoy
City,
Pa.
Vaikų ir vi*,ų chroniškų Ugų
tus nusikalsta prieš valstybės mones jokių gerų pasekmių stovi už Lietuvos nepriklaubus žinomos.
' VALANDOS: 10—11 ryto 2—S ps
K. J. Krušinsfcas, sekret.
Tuotarpu šalis laukia paleng- įstatymus, tai kas gi čia kal nėra, tuomet, kiekvienas ne-isomybe ir visuomenės gerove,
pietg. 7—S vak. N(<dėlk>mls 10—12 A.
222
South
9-th
Street,
atbukusio
proto
žmogus,
patat
neužtaria
tų
bolševikų
darOfisas SS34 So. HLaJsted Kt., CĮJ099J9
viniimi. Tie palengvinimai turi ias? Todėl "Drangas" kaip
Brooklyn,
New
York
Telefonas DroTer 9 « t s
kilti iš nuoširdaus ir uolaus kitų tikrų nusikaltėlių, taip sakys: tožuva verčiaus vienas, bų, kurie kėsinasi tas brange
MlflIlIlIlIlIIItlIlIlIlIlIlIlIHtlIltlIltlIlIlHff
kongreso pasidarbavimo. Mi- ir bolševikų neužtaria, nors du, dešimts narių, negu mi nybes naikinti ir neprotestuo Baltrus V. Vaišnoras, ižd,
1514 Careon Street,
lionai, visa tauta, tėvynė-Lie- ja prieš Lietuvos valdžią, ku
lionams darbininkų reikia dar jie yra artimi.
m
GARSINKITĖS ^DRAUGE."
Pittsburgb, Pa.
ri tuos nusikaltėlius baudžia,
Savo postringavimus "Nau- tuva.
bo ir duonos.
—

ARTIMO MEILE.

Haujienų redaktorius be
nosies.

I DR. G. KASPUTIS

KONGRESO DARBAI,

I Y. W, RUTKAUSKAS •

1
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SUV. VALSTIJŲ PREKYBA

Suv. Amerikos Valstijų pre
kyba su užsieniais ne tik neprogresuoja, bet puola žemyn.
Gegužės mėnesį pereitais
metais eksportas ir importas
siekė 1,177,000,000 dol.
Šįmet Gegužės mėnesį eks
portas su importu susiaurėjo
ligi 538,000,000 dol.
Tos skaitlinės aiškiai rodo
iii nenorinalę padėtį. Kitos di
džiulės pasaulio viešpatijos
senai susitaikė su Vokietija ir
visame pasauly užima turga
vietes, atgaivina visur preky
ba, kuria sunaikino buvusis
karas.
Suv. Valstijos tuo tarpu ne
tik nesusitaikė su Vokietija,
bet dar nežinia, kuomet tas
turės įvykti. Taikos klausimos
kongrese taip nerangiai stu
miamas pirmyn, kad iš pra
vestų kongreso taikos rezo
liucijų išeina vien muilo bur*
bulas.
Prekyba trukdoma ne vien

I
a
:*

i

su.pačia. Vokietija, bet ir ki-

tomis šalimis. Prekybai puo
lus darbininkų milionai netu
ri darbo.
Nenormalę padėtį be kitų
priežasčių tai pat palaiko perdidelis aukso s u vežimas Ame
rikon. Del atsiradusio daugy
bės aukso Amerikos pinigas
tebestovi pakilęs savo kainoAmerikoniškas dolieris tik
pačioje Amerikoje neturi jam
tinkamos vertės. Bet Europos
viešpatijų pinigai prieš jį pa
sirodo tik nykštukai. Jis tenai tikras galiunas.

MARO PIRTELE.

DR. P. Z. ZALATORIS
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DR, A, A. ROTH,

•

Kam teko važiuoti ar pėkš- 25 kapeika negaudavo už iškueiuoti nuo Žaliosios plačiuoju renimą arba už linų išdžiovivieškeliu į Alvitą, neabejoju, nimą na tai Krivita iškirsdakad pervažiavus arba perbri vo tokį šposą, kad linai pa
dus per Šeimeną, kuri taip likdavo neminti, o kartais dar
gražiai karklais apaugusi teka net ir šalti.
per Endriškių kaimelį, kelei Štai kas atsitiko kalvio linu<
vis po kairei pastebėjo seną beminant. Mūsų kalvis (šaltdurnais
surukusią
pirtelę geležis, kaip pas mus sakoma)
(jauja)sumanė 25 kapeikas sutaupyti
Ši pirtelė sakoma maro me ir patsai linus išdžiovinti.
tu pastatyta. Iš visų pusių
ramsčiais suramstyta. Nė vie Buvo subatos vakaras. Susi
nas nepaminė kada ji buvo rinkęs dvaro jaunimas spar
pastatyta. Visokių pasakų a- čiai laužė, minė, kiti braukė
pie šią pirtelę kalbėjo. Lab- kad tik greičiaus darbą už
jausiai, buk šioje pirtelėje vai baigus, nes tikėjosi nuo kal
vio nepaprastų pabaigtuvių.
dinasi.
Viena ininikė pranešė, kad jau
Mat senas Krivita tokias pa
kalvienė net iš vakaro privi
sakas sakydavo vaikams, kad
rusi kropelių, auselių, ska
jie apie pirtelę neiti} skiniu
naus skilandžio ir kitų skanu
ku, kad Krivita liuosu laiku
mynų.
galėtų laisvai sau ilsėtis.
Senas Krivita gražiai pasa Sužinoję apie tai jaunuoliai
kas rezgė. Jis buvo-tos pirte ir jaunuolės dirbo visi kiek tik
lės pečkurys. Jeigu Krivita katras galėjo, darbas kaip iš
kas nuskriauzdavo, sakysime pypkės ėjo. Bet senis Krivita
ūkininkas arba dvaro žmogus nemažai jiems užvydėjo.
pats pirtį iškūrendavo, Krivita [ Kad ta pirtis sudegtų kad

mas berniuką vieną paliko. 1x3 atsirado visokių kalbų.
Pasivijęs išpažino savo nuo
jon perkūnas žiemos metu minti .ir atšalę.
trenktų — taip murinėjo Kri Kalvis prie Krivitos atėjęs Margio kauktelėjimas, tary Jaunas pečkurys sumanė iš dėmes ir su ašarotais jas ap
tum, pašinu jaunuolio padus to pasinaudoti. Jis nepatėmy- gailėjo. Minikai, nors mergi
skelbė ką vakar regėjo.
vita.
Atsipeikėjęs- be tas užlipo ant pirtelės lubų, noms reikalaujant kad jį pa— Pfu, baili! — sušuko pakaustė.
Vos temti pradėjo darbas dar
nė neįpusėjo, senis Krivita įsi Krivita, ir pirties link su di- skrandos namo pardūmė. Iš ir švilp žemių saują į kamry leistų, jau rengėsi jam ausis
ištrinti.
šiepęs, supykęs murmėdamas dėle drąsa, nuėjo. Jis žinojo baimės duris pravertas paliko, minančias merginas.
taip kad, minikams gaigystė i
Merginos išsigando, bet Ra
kenkti pradėjo.
koks šposas buvo iškirstas.
Vienas sako: — Sumuškim
pirtį
suėjus,
linai
drėgni,
šiačius
jas
nuramino.
Kaž kas pagavęs pašautą
Varną vos gyvą atradus atjį kad daugiaus tokių šposu
pgario pirui ir minti netinka- Valandėlę palaukus, tik švilp nekrėstų. — Kiti jam pritarė.
varną, tuoj sugalvojo kaip mi nešė kalviui sakydamas:
nikams pakenkus, ką pada pirties lairgui esant adaram, ™. Jaunam pečkurįui pasako- kita žemių sauja į vaikinus. Bet,N iš net yrių pasirodė
rius kad linai liktų neminti. varnas įlindo, o kalviui pasi jant vakar dienos'latsitikimą V yni tarpe tuojaus kilo nesu Valsčiaus mokytojas.
visi atydžiai klausi. Trumpa sipratimų. Motiejus manė kad
Gerokai sutemus darbas rodė pikta dvasia.
Jam išklausius ir vienos ir
me
laike,
tarsi,
būgnais
su
Klimas
ji
spaliais
bėrė.
Bet
Kalvis
raudo,
juodo,
mėly
minikams taip skubiai ėjo,
kitos pusės jis tarė: — Bran
gaudė
šis
gandas
ir
prie
pirte
pečkuriui
nusibodo
ant
lubų
navo,
bet
pečiaus
kūrenti,
linų
kad visi, kaip išmirę, dirbda
gus mano jaunime, neturėjo
lės
susirinko
minia
žmonių.
(sėdėti.
Matydamas
kad
jis
ne
džiovinti
Krivitos
maldavo.
mi tylėjo. Kalvis linus iš pir
te teisės tok&mo
vakare
Atėjus
Blynų
tėvukui
kurs
galės
drąsuolių
pigiai
įbau
ties vos tik nešti spėjo.
Krivita pečių įkūreno, geminti linų. Šis jaunikaitis,
paaiškino, kad mąrgis spruko ginti, kaip pasisems iženrių
sakytumei angelas, persergėjo
Visiškai sutemus
kalviui rai linus išdžiovino, ir į antrą iš pirtelės įkaitęs, visi susirin
šiupelę, tik švilp į miliikus.
pirtin su maža šviesa linų iš dieną Įmint linus išmynė. Tai kusieji saldžiai juokėsi, o jau Šie suprato kad nedera jiems jumis. Tai-gi dabar eikite pirnešti įėjus, Krivita truputį bent kalvis minikus vaišino. no pečkurio veidas iš gėdos tokiam yjjfere linu minti i r j H o n P a b a i S*ite savo p r a d ė t ą /
langelį iš lauko pravėrė ir pir Kitą metą Krivitai įnirus dar paraudonavo. Tas paskatino visi savo rūbus sugrfebę n a ^ d a r b ^ ' g l t u Jaunikaiti j i e m /
tin pašautąjį varną įstūmė. tlaugiaus kalbų apie pirtelės jį daugiaus nieko nebijoti mon išdūmė sakydami: Vaide- p a d e k *
i
n
t
S
i
u
Varnas nors sužeistas, bet vaidinimasį pasipylė.
savo gašlumą, skubumą pa naši, tikrai vaidenasi jau ne-j A
Patingų mok y t o į o \
ž
(
X
i
u
v
i
s
i
šviesą pamatęs krunktelėjo. Šiais metais * drąsus jaunas dauginti.
bus galima daugiaus linų šio-l ^
sutiko. Minikai ir
Kalvis labai nusigando. Ži berniukas džiovino linus. Šis Rudeniop Visų Šventų va je pirtelėje
> šposininkas nuėjo
pirtelėn
pirtelėje minti, t
burį metė ir nė kulnys žemės jaunuolis buvo labai užvydus, karą mynė Račiau* Linus. Ra
Jaunas pečkurys tik dabar sparčiai linų minti.
nesiekė, kaip iš pirties išdar o kartais ir bailus.
čius žinodamas kad jaunas suprato klaidą padaręs, ir Šį vakarą jie daug ankšdėjo. Per duris sprukdamas Vieną kartą pirtelėn atsive pečkurys yra toks bailys, su sau skriaudą, susigadino už čiaus savo darbą užbaigė ir
tik velnią paminėjo, o visi dė
margį.
Pečių
ge manė pats pirtį išsikurenti. darbį.
linksmi grįžo namo.
minikai bematant paskui kalvį rai įkūreno, linus sausai iš
Jaunam pečkuriui toks Ra- Tuojaus nusprendė pasivyti Nuo šio laiko kalbos apie
oran paspruko.
dčiovino, bet margiui tvan- čiaus pasielgimas nepatiko.
minikus ir išpažinti savo kal vaidjnimasį pirtelėje pranyko.
Ryto metą liuai bw> ne tkus oras nepatiko ir kaukia-j Minikams Visų Šventų vaka- tę. Kaip sumanė, taip padare.
Viktoras.

šeštadienis,

s % mi
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CHICAGOJE.
IŠ TOWN OF LAKE.

negalėjau su jumis važiuoti į
VVashingtoną.Dar klebonas sa
kė: — Joe, nieko neklausyk
ką rašo ant tavęs laikraščiai!
Bekalbant mums Baltuose
Rūmuose atėjo sekretorius,
perstačiau visus.
Ot, kaip kun. Jonaitis pasa
kė kapinėse prakalbą angliš
kai! Tokių tai mums kunigų
reikia.
Tai toks buvo tautininkų-li
beralų atstovo raportas apie
Liet. suvažiavimą Washingtone. Prie progos jis šmeižė ir
Draugo reporterį.
Prakalbų vedėjas d a r pra
nešė, kad turįs svarbų prane
šimą vis prašydamas palaukti,
jo vieno salėje nepalikti. Bet
žmonės nelaukė. Jiems užteko
klausyti pliauškalų. Bematant
išdūmė laukan palikdami " a i t
porterius , , ir jų tauzynes.
Koresp.

i AMERIKOS LIETUVIAI! S
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą i Lietuvą

•
CICERO, ILL.
DETROIT, MICH.
Daug vargo prisieina atkel
Birz. 17 d. Elias svet. buvo
ti, kol žmogus prisirengia j
• tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
tautininkų-liberalų pranešimai
Muzikos mokslo metų užbaiga. apie Lietuvių
Katalikų
kelionę Lietuvon. Užbaigt čia
Naujas džiaugsmas.
suvažiavimą
Birželio 2L d. Šv. Antano Wasbingtone, Gegužės 30 ir 31
Amerikoj
įvairus
reikalai,
Lietuviai katalikai Šv. Jur
•
parap.
svet.
Beetboveno
Kon
gauti pasportas, paliudijimas gio parapijos
•
d.
Vos
48
žmonės
teatvyko
turi
kuomi
apie užmokrtus taxus, išsirink džiaugtis, ypatingai tie, kuriu, servatorijos skyrius užbaigė pasiklausyti laisvamaniu pliau
ti laivakortė — visa tai pada vaikai priaugę prie mokslo mė muzikos mokslo metą.
skalų.
ro daug rupesnio.
Kadangi konservatorija mu
ty, nes šiuosmet pirmą sykį
Pasirodė prakalbų vedėjas,
Bet didžiausias, be abejo, buvo užbaigimas mokslo metu zikos mokslo įstaiga, tai ir jos Pr. Puleikis. Jis pareiškia, kad
i
rūpestis t a i su pinigais. Kaip naujoje parapijinėje mokyklo Užbaigimo programos turinys visą šį susirinkimą sušaukėme
Išleistą Liet Kat. Spaudo* Draugijos
susidėjo vien iš įvairių pa — aš ir Dobilas išdavimui rasu jais padaryti / — Žmonrs j e
daro visaip.
porto iš Liet. suvažiavimo
Per Ilgus metus kaip kle rinkt inų muzikos dalykų.
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
Vieni vežasi Amerikos dolie- bono, taip i r parapijom^ nema
Prie aukštesnių jų ir sunkes Geg. 30 ir 31 d. Tai visųpirma
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
rius su savim, gerai juos pas žas buvo rupesnis įkurti para niųjų mokslo šakų priskaito- perstatam raportą išduoti p.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
Hertmanowiczių.
lėpę.
pijinę mokyklą. Pačios sese ma ir muzika. Tik, muzika
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
Hertmanowicz sakė, kad vi
•
Kiti bijodami vagiu ar ne rys mokytojos k - g i apie du* švelnesnėmis savo ypatybė
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- •
laimingu atsitikimu išsimaino toetq vargo be tikros moky mis prieinamesnė ir ( įtekmiu- sas raportas jau paskelbtas
vairių įvairiausių aprašymų.
laikraščiuose.
Netruko
nieki
dolieriuš i auksinus i r siunčia klos mokindamos vaikus. Ga- gesnė nė vien suaugusiems,
JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas Ai Lietuvą pirm savęs, kad nu liaus visų džiaugsmui pasiek bet ir d a visai jaunučiams nimų A. L. R. K. Federacijai.
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
važiavę patįs tuojaus pasiimti ta tikslas, nes praeitą rudenį mokinimus. Bet, eikime prie Dar sakė: — K u r anų metų
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikoj
mokslo metai pradėta naujai programos.
Federacijos atstovai nuvažia
galėtų.
Lietuvą, kaip mes matome
•
įkurtoje
mokykloje.
Reikia
pa
vę
į
Washingtoną
nieko
neTreti palieka savo pinigus
Pasikėlus uždangai pasirodo
s
VARTOTI KARAI.
Amerikos bankuose, kad pas žymėti, kad. mokykla įkurta scenoje pavieniai ir poromis laimėjo ; o mes tai bent lai
Kaina:
Neapdarytos
50c.
Kitoj daly šio laikraščio rasi mūsų
kui galėtu sau pareikalauti, pačiu brangumo laiku. I r nors jaunučiai i r suaugesni moki mėjome — matomės i r kalbė dideli pagarsinimą*. Surask j}. Mes
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
nemažai pasidarė parapijai niai bei mokinės, i r visi ant jomės su Prezidentu.
paimsimo jūsų sena karą kaipo da
kada tik jų prireiks.
li mokesčio.
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
skolos, bet nebuvo kitokio iš savo numylėtų instrumentų
Puleikis
perstatė
Viskont
;
Kuris būdas yra geriausias,
Mitchcll Auto Co.
I rite siųsti į Lietuvą.
ėjimo. Už tai ypatingai ačiu nuo širdies lieja savo gabu pakalbėti apie L. L. Paskolos
2328-2334 S. Micrigan Ave.
sunku pasakyti. Čia reikia pa
I
i
kjebonui kun. F . Kemešiui.
Užsisakydami adresuokite:
bonus,
bet
šis
msžai
ką
kal
Atdara
Dienomis,
Vak.
ir
Nedėl.
mus.
Štai
scenoje
pasirodo
I
likti kiekvienam liuosą pasi
l
Birželio 19 d. įvyko moky maža mergaitė p. Genavaitė bėjo apie bonus, tik tuoj grie
rinkimą: tedaro, kaip jam at
l
,r
klos užbaigimo vakaras. IJu- Šidiškis solistė dainininkė. bėsi už "Laisvės
varpo
"DRAUGAS"
PUBLISHING
C0.
Reikalaujama
vargonininkas
Laiš
•
rodo geriau, kad. paskui kitu;
ku kreipkitės sekančiu antrašu:
pesniu seserų mokytojų pro P a s Pocius užgauna pijau u (tautininkų " z v a n o " ) .
2334 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois. •
nekaltintų " d e l blogo patari
M.
DUBAS
i
%
grama buvo įvairi ir graži. liaudies meliodiją " V a i mo — Girdi, j a u nebeilgai tas
«*
10
Glcnwood
Ave.
mo
I I I I I I H I I I I I I I I U I I I I I I I I H I I
Kiek tyme vakare buvo džiau- čiutė mano". Jauna daininin varpas bebus Amerikoj, nes
Rlnghamton, N . Y.
Kas nori siusti auksinus pirm »smo, kas gali aprašyti.
kė pripildo svetainės erdve, jau tuoj p. Vileišis su savimi S v. Juozapo R. K. Bažnyčia važiuosiant į Lietuvą, lengvai
Pirmiausia visi vaikai-movežis Lietuvon ir pastatys ant
ir patogiai gali t a i atlikti Kiniai dainuoja "Pasveikini maloniu ir labai maloniu aukš
LIETUVIS PARDAVIEJAS.
(Jedimino kalno. J o kalba bu i
%-*•** ^ • | W I A \ J LcOMPANY,l!i
Draugo Pinigu Siuntimo Sky m o " dainą, vtainą už tėvynę. tu balseliu.
Šluoml turiu laimė poaigarsitl Lie
Gffieralįal Agentai Ccntralės i r Kytinrs Europos
vo nenuosekli.
tuviu visuomenei kad aš - esu Lie
riuje.
Publiką
užžavi
nevien
balso
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Po to dialogas "Uždaryk du
Galop buvo kviečiamas p. tuviams patarnautoju pas L. KLEIN
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gl
« >w^wkotjS&r
Persiuntimas greitas ir gva- ris", kurį gabiai atlieka J. Ka gražumu, bet ir judėjjmu iš- J. J . Elias raportuoti.
brangus tautiečiai esate kviečiami j
BREljf^ — DANZIG — LIEPOJŲ
rantuotas.
sė vičius, pridarydamas daug reiškdama dainos dvasią. Ų^, l§ito raportas nieko pana U KLEIN didelia jkrautųvfe fr pate
' Ve£a tiesiai { Liepoja v i a Daji^ip.
;'- ' Tie*J tnwisp4rtacija i i latvio i ' f a į v a
t
Norėdami žinoti iš anks skanaus juoko. Toliau seka baigus .pro^Kvuo... daJ^l tarp šuns su raportu neturėjo. J© mano reikirtauaanĮi JtfE < fSljIMKVS
U I D S O N I4ep<» 18. R a e p j « t i o 3d, Spalio 10
arba Numeris 4-tas.
F R I K C R ^ S M AI OI K A Liepos ISV Kagstjo 1.
l'OTOMAC l i e p o s 28 Ilugsėjo 14. Spalio 20
to kiek bus auksinu už drilius, kurį gražiai atlieka griausmingi] aplodismentų dai kio nuosekhuno kalboje, tie
Ifi N e w Yorko tiesini j ( H K B B O I R U — B S R M B N
AMKKIt'A Liepos 8 3 . Kuffpjufio 24 ir ItuifM jo 2H
Jusu pinigus, klauskite infor mažos mergaitės. P o to " T h i s nininkė da pasilieka scenoje. siog net įausti reikėjo jį gir Ant pardavimo grocerne su proGKOKOB WASHlNCiTON — l i e p o * 30. Ifujrp. 21, Ruffsejo 24
K. VV KK.Ml'l'. (Jen. %Ve»tern l'assenifejr Agentas 120 X. L a >*alle Str. Cli ieago.
macijų adresuodami šitaip:* Play Time* 1 ir "Jurįris ver P-as Pocius vėl užgauna pi dint. Stvarstė mintis iš visi) perte, parsiduoda ii priežasties ligos.
kė' dainas ža vejančiai padai jau;], tik jau ne paprastos siauro proto kampų.
Atsišaukite:
Draugas Publ. Co.
4619 So. Hermitage Ave
navo visi vaikai. Seka bernai dainelės akordais, o gana sun
Taip pradėjo: — Godotini ii
2334 So. Oakley Avenue
Tel Yards 5624
čių gimnastika, o po jo juokin kaus veikalo 'Vilanelle' komp. godqtinės: — A r jųs mislijaChicago, BĮ.
gas monologas " E k o n o m a s " , Del Acąua, kuris ir suaugu te, kad kunigų ir vyskupų nė
Parsiduoda
dvi ūkės Lietuvoj,
.•i *
siems dainininkams nelengvai ra pekloj (pragare)!
kurį atlieka P . Juokubaitis.
Kražių miestely, "Raseinių Apskri
čio. Viena ukc randasi pačiam Kra
Ytin gražus buvo drilius prieinamas. Publika įdomauja.
— Mes nuvažiavome į Wa-žių
Perkėlė aeavo ofisą po nam
miestelij 14% desintinų i bu-'Gėlininkės". Jį atliko 8 sky Jauna dainininkė rami. Pi Ja sbingtoną, su Prezidentu ma dlnkat, stogai guntals dengti, labai
§4729 So. Ashland AvenueJ
riaus mergaitės. Publika ne no introdukcija <baigiasi. Solis tėmės, ba man jis buvo pažįs gražioj vietoj: Antra. Ukė randasi
taipat pačiame Kražlųmiestelij, la
SpeciJalistaa
Gydytojas Ir Chirurgas
galėjo atsistebėti tokiu išlavi tė pradeda... Publikoje užbur tamas. Kaip ėjome per Baltuo bui gražioj vietoj 37% desentiniu. e»u
DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LI<
4412 So. Western Ave.
4 riumais, budinkais stogai guntais
nimu. Pijami skambino A. ta tyla, tik kaip kas pašuabž- sius Kilimus, tai tik senatoriai dengti
|Valandosnuo 10 iki 12 Išryto; nn<
važiuojate Lietuvon
•
2 iki 5 po pietų; nuo 7 lkl 8 : f t |
Telefonas Lafayette 4146 Aleksis. Po driliaus \\SL 8-todoms kalbasi: "kažin kelių ji galvas linkt, linkt, linkt. Pre ir manoteKurie
Ukė' pirkti, o ypač, Kra
rakai e. Nedėliomis l t kll 1
žiškei ir aplinkiniu Raseinių Aps
Valandos: 9-11 rytais 1-2 pt
I
skyriaus mergaitės padainuo metų? Daugiaus eturi kaip 9, zidentas atėjęs man Jpešr pelj kričio,
Telefoną* Dreiel 288t
čia gera proga nusipirkti, sa
piėtij ir 7-8 vakarais. Nedėldiem
10.
Tai
balselis!"
Veikalas
iš
ja anglišką dainą ir išeina M.
tapt, tapt, tapt. Sako, Heilo va dailioj vietoj Ūkės, už prieinama
niais tiktai po pietų 2 Iki 5.
kaina nusipirkę nesigailėsite ir man
K riš topai tė su atsisveikinimo pildyta puikiau negu reika Joe.
Gerai kad atvažiavote. padėkosite. Norintcjai pirkti tiedvi
prakalba. J i vardu baigusiųjų lauta. Ilgais aplodismentais so Ar tai jųs mislijate, kad sena ūkės meldžiu kreiptis šiuo adresu:
Tat Drovar 7f4Sj
Franciškus Anglickis
Ir paukšteliai SAVO namų tu
atsisveikindama su mokykla, listė iššaukiama po kelis kal toriai, tai <kitoki žmonės! Vis
4645 So, Wood SI.
•
DR. S. BIEŽIS
su
seserimis
mokytojomis, tus. Už tai daininhikė Gena toki pat, su tokiais pat kau Ant antru lubų iš frunto, adinos riuo ri, I r kožnas žvėrelis SAVO
LIETUVIS GYDYTOJA*
LIETUVIS DEM TĮSTAS
draugėmis ir draugais dėkoja vaitė gėlės šypsą publikai pa tais kaip mano (parodė savo 4-rių lig 6-šių vakarais nedėliom. namą turi — T a i kodėl-g i
IR CHIRURGAS
4711 SO. ASRTiAlTD A V E I l l
Tamsta SAVO NAMO turėti
3201 Wcst 22nd Street
dėkoja.
arti 47-tos Gatvė*
ži]>ono
skvernus).
visiems
už
pagelbėjimą
joms
• T c l . Canal 6222
Parsiduoda groserne ir pieno stotis negalėtum?
[Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vmk.|
• Iles. SI 14 U . 42nd Street
pasiekti tos laimės: klebonui,
Ant galo scenai atsidarius — Ot lenkų kunigai, tai (Milk Depot) su visa mašinerija
Seredomis nno 4 lig 9 vakarą
Tel. McKinley 4 » 8 8 |
elektrikinis
motoris
štima
boileris
seserims už gražų auklėjimą ir matosi skaitlinga grupė jau bent suvažiavę visi pasakė —
Mes
parodysime Tamstai,
kaip
Sterlizing baksas pieno pilama ma
tėveliams už nesigailėjitną iš nų muzikantų,
lengva
įsigyti
savo
namas,
atidedant
nereikią
mums
socialistu,
šina
2
arkliai
1
pieno
vežimas
Exsudarančiu
preso vežimas ir boge. Lietuviai pa po keletą centų kožna dieną.
laidu.
» ' • • !
styginę simfoniją. Šalę manęs ,mums reikia Lenkijos. (Ar ne sinaudokite šita proga kuri neša Tamistai laikas pradėti mokėti ran
..Po tokios jausmingos ir ge sėdinti šeimyna nekantrauja: lenkų pasturgalio šis ponas dideli pelną, priežastis pardavimo dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti s a  • Dr. M. T. STRIKOL'IS i
važiuoju Lietuvon.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas Į
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių
rai priruoštos kalbos išeina "Tėvai, mūsų vaikas mažiau laikosi f)
ir
kitų
šmėklų,
tai
reiškia
paliuosuoti
150
Kensingtou
Ave.
Roseland,
111.
Peoplea Teatro Ifame
Praktikuoja 30 metai.
kalbėti gerb. klebonas kun. F . šias, kažin a r nesugadins vi
— Manęs pirma prašė Brennuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei I l 6 1 6 W. 47th Str. TcL Bool. l f
Ofisas 8148 So. Morgan St.
kalauja linksmų vietų, gražių parkų,
Kemėšis. J i s liedamas savo są muzykę". Užgroja orkes za —» Joe, mane paskirk pas
į Valandos: 6 lkl 8 vak. Nedėl l t
Kertė 82-ro St.,
Chicago, IU.
mokyklų ir bažnyčių, Čysto oro, ge • i k i 12 ryte.
Parsiduoda
bučerne
Ir
groserne
8PECIJALISTA8
jausmus lygina jaunas mer trą. Viši kartu lengvai trau Prezidentą. Sakau, jeigu iš dideli naują, gražus "£ixtures" geroj ros transportacijos, tai yra tokių vie
Res. 2 f l 4 W. 4Srd Street
Ifotsrisku, Vyriškų, taipgi ehrotų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais
biznavoj
apielihkėj
ir
Biznis
Cash.
gaites
prie
pavasario
gamtos
rinks,
galėsi
eiti.
Kaip
reikia
Nuo ryto iki p i e t
kia
smičiais.
Skamba
galin
nlškų ligų.
Verta $5,000 parsiduoda už $3,000. žmonijos draugais. Tokiomis vieto • T e l . McKinley 2«S
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
gražybių ir ragina, jas siekti gal" Rėržia ir tas 'mažiausias\ perstato Hertmanowiczų, ma Kas norite dideli bizni daryti tai mis yra šios aplelinkės: 79-ta g a t tkl B po pietų, nuo I iki 8 valan
•••••••••••••••••••aii
gera proga skubinkitės nes turi būti vė ir Ashlahd A v e , 69-ta gatvė ir
ne
ir
kitus,
Apsiimdamas
sa
aukštesnio
mokslo,
likti
uolioį
jį
kartu
su
visais
ant
stac
dą vakar*.
r
s
tuojaus parduota savininkas važiuoja Wcstern A v e , 63-ia gatvė ir fcedzie
Ave., arba "Parkholme", "Portagc
Nedėliomis nuo t iki I po plat,
kiau,
šiur,
kodėl
ne,
nes
aš
mis Veikėjomis. Baigdamas cato smičium sukerta kaip
Lietuvon,
Park". "Westfield", "Westwood", ir
Telefonas Yards 881
jau susipažįsti! seniau asabiš"DRAUGAS"
kalbą pasisakė, kad didelę lai viena ranka.
taip toliau. Padaryti savo gyveni
2334
So.
Oakley
Ave.
Chicago.
mą
taip gražiu yra labai lengva.
kai. O Brenzą ir neišrinko, o
mę turįs dalinti diplomus toms
Šio koncerto įspūdžiai liudi dabar jis tik puršliuojasi ir (P. C. M.)
Mes priimame labai mažus {mokė
kurios gražiai niokindamosios
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
ja, kad tik muzikoje auklė tiek. Puršliuoja.
1900 S. Halsted Str.
juos užsipelnė!
giame be jokių
kliūčių. Gaunate
TcL Ganai 2118
jantis jaunimas bus malonus ir
PARSIDUODA Fire-burglar proof "deed" ir gvarantuota "title policy"
— Godotini, ar jųs žinote, safe-geležine šėpa, patogi del biznie su gvarancija visoj Amerikoj, žinomos Valandos: l t ryto iki S rakai
Apart diplomų, pažymėjimo naudingas visuomenei." Muzi
Gyvenimas:
Cfticagos Titie & Trust Kompanijos.
ženklus gavo: pirmą už pasi kos studijuojantieji mokiniai kad, kun. Bučys yra iš augštos rių
Duodame namus kokių tik Tamstos
2811 W. tSrd Str.
Jonas P . Evaldas
žymėjimą visuose mokslo sky pralenkė, kitų šakų mokslei kilmės. J i s nori tų laikų, kad
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
Tel. Prospect 1461.
Street
Chicago. jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
riuose V. Bukantnkė, antrą už vius ne ūgiu, bet švelnumu i r galėtų su načalninku drau 84b W. 33-rd
Tcl. Yards 2790
me Statyti daug namų.
gauti, cigarus rukyti i r kazyuolų lietuviškai
mokinimąsi mandagumu.
Kas norite pasinaudoti
abelnais
A. Bukšaiciutė, trečią už ma
ras lošti. Toks pat yra ir kun.
ANT PARDAVIMO
pienais atsišaukite pas mane> ypatišCiccros visuomenė jaučiasi Kemėšis.
Bucerno ir Groserne geroj vietoj, kai nes tokia būdu sučėdysi daug
tematiką
M. Kristopaieiutė,
biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
ketvirtą už uolų mokyklos laiminga turėdama čia pat — Taipat ir mūsų klebonas žastis išvažiuoju į Lietuvą,. Atsišau pinigų. Rašyk arba telefonuok —
lankymą
A. Baikauckiutė, aukštą muzikos mokyklą, bū A. Skripkus, kaip ir Prezi kite:
ADAM MARKŪNAS
LUCTUVD3
930 \ v . 85 piaoe
tent
Beetlioveno
Konservato
penktą už Amerikos istoriją
Sales Managėr
GYDYTO/AS I R CHIRURGAI
dentas. Kaip parvažiavau iš
Ofisas ir Qjr\-enlmo v)et* •
A. Penui niutė. Dovanų po riją. Už tai garbe tos konser Washingtono tuojau atėjo ma Parsiduoda groserne ir bužerne 847 First National Bank Bldg.,
8252 South Halsted Street
Ant vlrčas* Unlraraal 8taU Baak
knygą gavo L. Peručiutė, J. vatorijos direktoriui i r moky ne perspėti. P e r petį tapšt, geriausioj Lietuvių apgyventoj vie
68 W. Monroe. 4t*
Valandos
nuo l t lkl 12 ryte; nuo
tojui p. A. Pociui. Garbė ir
toj ant West Sides priežastis par
Chicago, III.
Jaugutė ir Bukantukė.
2 iki 4 po pietų: nuo 7 lkl 8
tapšt, tapšt sakydamas:—Joe, davimo nesveikata. Atsišaukti
Telephone: Itamlolph 7400
Nedėliomis nno l t lkl m,
mokytojams: p . . K. Bičiūnui
Programa ir vakaras baigta
TelefeoM Ysrta 9944
kaip tu gerai darbuojies del
"DRAUGAS"
p. B. Lauraičiai, mokytojai p .
Amerikos ir Lietuvos him
Lietuvos. K a d ne tu, tai dar (A. R . )2834 So. Oakley Ave.
O. Pocienei.
-t
nais.
nė vienas Lietuvis neįvažiuo
Jt-igij tavo krauturninkas jų
Dr.
L
E.
MAKARAS
Beethoveno Kons. Mokinys. tų j Wasbingtoną, nes tu pri
neturi. nrisiusk mums m i era
Aplamai imant, šis pirmas
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas .
Parsiduoda namas iš priežasties
ir plumpus o m e s pasiusime
tos rūšies vakaras padarė gi
kalbinai ir mane važiuoti JWa- mano vyro išvažiavimo į Lietuva, la Ofisas 10900 So. Michigaa Aveų
Jums viena del išmėginimo.
I Vai. 10 lkl 12 ryte: 2 iki 4 pa
laus įspūdžio publikai, kurios
Paštą apmokama.
sbingtoną 1910 m. del išgavi bai puikioje vietoje namo kaina tik ,! plat. 8:89 Iki 8:89 vakarą
$3,300.00 teiksitės atsišaukti.
buvo
apie
300.
I
PLATINKITE
"DRAUGĄ."
Resideacija: 105S3 Perry Ave.
mo
Lietuviams
vardo
Ameri
MM o HYCUOIC-FASHJON nsTmrn
ASTTONINA JU£KEE»rjii
Tel. Pullman 842
Vargo Žiedelis.
Chicago < * •
koj. Gaila, sakė, kad aš dabar 4653 So. RockweU St,
-^8
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Metraštį
1916 m.
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Dr. C. Z. Vezelis

DR. G. M. GLASER

I

DR. A. L YUŠKA

DR. S. NAIKELIS

1

Šeštadienis,

DRIOBRl

Liepos

2, 1921

Draugas" Siunčia
Pinigus į Lietuvą
Naudokitės Visi!

•

.

Tt

bažnyeia nevėliau, kaip 9-tą prof. Bučio vardą prie Lietu
vai. rytą.
vos universiteto teologijos fa
kulteto $10,000 fondą.
Liepos 3 d. Šv. Mykolo par.
Vajaus varymui
išrinkta
3107 So. Morgan Street
L u . a w i n IIImmmįmmmm^įmįįmmm« • • - • • • • • • • • • » choras
•
turės išvažiavimą Brukomitetas iš sekančių asmenų:
CHICAGO, ILLINOIS '
DAILEY KOMISIJOS RA- [gti iškilminga pažangos pa- mmel parko "forest preser
Telefonas Tards 5011
pirm. — V. Stancikas, rast. —
PORTAS.
rodą. Rengiamoji liepos 30 d. ve. yy
— 8 iki 11 Iš ryto:
M. Kniukšta, ižd. — kun. A. Valandos:
6 po pietų lfct 8 vak. Nedėlio
iki rugpj. 14 d. $5,000,000 vertais nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Martinkus..
Dailey komisija, kuri ilgą Į tės Municipal Pier (prieplau Birželio 26 d. Šv. Mykolo
Geriausio komitetui pasise
laiką tyrinėjo papirkimus, su ka ties Grand ave. ežere) bus par. svet. parodai buvo išsta
kimo tame prakilniame darbe.
rištus su namų statymu Clii- pirmutinė. Yra manoma, kad tyta par. mokyklos mokinių
Koresp.
VALENTINE DRESMAKDfG
cagoje, paskelbė tyrinėjimu ši paroda j Cliicagą patrauks įvairus rankų išdirbimai. BuCOLLEGES
[6205
&
Halsted,
2407 W. Madison,
apie
1,000,000 lankytojų. I r vo galima pastebėti ir talen
raportą.
1850 N. WeUs St.
187 Mokyklos J u n g t Valstijose.
jei kiekvienas svetys praleis tingų darbelių.
Raporte pareiškiama, kad
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-]
tik po $50.00, tai Clricagoj
įmo, Designing bizniui ir narnama'
Chicagoje nei vieni namai,
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.
IŠ BRI6HT0N PARKO.
IŠ CICERO, ILL.
iš kitur bus jau palikta $50,[Mokslas lengvais
atmokėjlmals.,
kadir mažiausi, per keletą
feaesos dienomis ir vakarais. P a 000,000. T a s pastūmės vertelTankiai randi Drauge žinių Jreikalaukit knygelės.
praėjusių metų nepastatyti be
Birž. 26 d. Šv. Antano svet.
gystę. Iš to ir darbininkai
Tel. Seeley 1648
iŠ kitų kolonijų veikimo. P a s
papirkimų ir grūmojimu. Asuorganizuota
A.
L.
R.
K.
SARA PATEK, pirmininkė.
daug pelnys.
mus
rodos
nieko
neveikiama.
matninkų unijų
"busincss"
•
Moksleivių
kuopa.
Išrinko
Jei apsilankiusieji pramoni šiuos į valdybą: J . Andriulai- Vienok taip nėra. Brightonagentai dirbo baisiausius kri
ninkai pramatys
naudos iš tis — pirm.;
minalius darbus.
Z. Norkus — parkiečiai veikia ir turi kuo
steigimo dirbtuvių šiame mies pirm. pag.; A. Valančius nut. pasigirti.
Komisija atkreipia (lomą ir
Musų Nek. Pras. Š. P . Mari
te, kad eionaitinės aplinkybės rast.; Kutaitė — fin. rast.;
i medžiagos namams statyti
pramonei y r a patogios, tai čia kun. Pr. Vaitukaitis — ižd.; jos parapija turi didelį daržą,
kompanijas. * Tos kompanijos
bedarbė gali visai sumažėti ir Trakšelis — maršalka; kun. kuriame kiekvieną sekmadie
turi savo asociacijas ir jos
Tavo senas karas (nevėlesnio mo
miestas gyventojų skaičiumi H. J . Vaičunas — dvas. vad. nį rengiama piknikai.
delio kaip 1912) gali būti atmai
suokalbiavo
kuobjauriausiai
nytas
ir priskaitliuotas kaipo dalis
Liepos"
4
d.
klebonas
i
r
para
paaugti.
Sekantį susirinkimą
laikys
išnaudoti visuomenę.
Skyrė
mokesčio ant naujojo.
Įvairus Chicagos verteiviai liepos 7 d. Tikimasi, kad ta pijos komitetai rengia pikni
medžiagai augštas
kainas.
KALNĄ PRIEINAMA
ką parapijos naudai. Piknikas
jau
paskyrė
$10,000
vertės
do
me
susirinkime
nariai
sumo
Tuomi sutrukdė namų staty
KIEKVIENAM KIŠENUJ
žada būti toks, kokio nebuvo
vanų
tiems,
kuriems
parodo
kės
savo
duokles.
Taipat
p.
KARAI PARDUODAMI
mą. Nuo to nukentėjo visuo
da
nė
Chicagoje,
nė
visoje
apyje
bus
skirta.
Jul. Čeputis kalbės apie šios
menė.
ANT 1ŠM0KESČI0
lenkėj.
organizacijos
praeitį.
Raporte pasakyta, kad " bu
96 KARAI TĄSI RINKIMUI
Parodoj bus rodoma įvai
Tai-gi, tikimės, kad Liepos
Narių
tame
susirinkime
įs
čines*" agentu darbai
yra rios Cbicagos išdirbystės: na
KAS PIRMESNIS TAS
4 d. teks ko .naujo pamatyti,
tojo
apie
50.
I
k
i
pilno
susiorkriminaliai. Bet tų kompani miniai rakandai,
čeverykai,
GERESNIS
ko
niekas
niekur
nematė.
Bus
jų suokalbiavimai
kur-kas kailiniai, drabužiai, įvairus au ganizavimo susirinkimai bus
DIDELIS PASIRINKIMAS
įdomių dalykų,
Jurgis.
laikomi
kas
savaitė.
kriminališkesni.
tomobiliai, ofisų
prietaisai,
VISOKIŲ RŲŠIŲ
ATDARŲ IR
Komisija pasiūlo . visus pa namų statymo medžiaga, po
PRANEŠIMAS.
Liepos
4
d.
L.
Vyčių
14-ta
Surask musų dideli pagarsinimą
UŽDARYTŲ MODELIŲ
duotus teisman
kaltininkus pe ros išdirbimai, muzikaliai
šiame
laikrašty. Pasauk mųą per
kp.
troku
važiuos
į
L.
Vyčių
Visi pertaisyti Mitchells turi tų pa
kuoveikiaus pašaukti teisman instrumentai, elektros įtaisai,
telefoną tuojaus. Jeigu turi sena ka čių gvarancija ka ir nauji.
Cbicagos
Apskričio
tradjcijinį
rą atsivežk tr pajik, o namo galėsi
mašinon jos, chemikalai, drabu
ir bausti be atodairos.
Mėnesinio Išmokėsčio Pliano
su
naujų karų parvažiuoti.
išvažiavimą Beverly Hills. Na
žiai
ir
audimai
ir
suvirs
tūk
Mitchell Auto Co.
Karo kaina
I skalno
mėn. Mok.
Ta i pat rekomenduoja išleis
riai
ir
draugai,
norintieji
kar
2328-2334 S. Micrigan Ave.
.
1$25.00
$200.00
$75.00
ti įstatymus prieš tos rųšies stantis kitų.
Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.
300.00
100.00
30.00
tu važiuoti, turi į parapijos
400.00
175.00
35,00
prasižengėlius ir paskirti valsMokslo įstaigos rodys daug kiemą ateiti nevėliau, kaip 9:.500.00
200.00
40.00
tijinę komisiją, kuri nuolat ty ko pamokinančio. Kitų valsti 30 rytą, nes tuo laiku trokas
NAMAI JAU PIGESNI.
£00.00
200.00
45.00
Parsiduoda naujas mūrinis namas 700.00
250.00
50.00
rinėtų tas prie namų statymo jų pramonininkai taipat savo išvažiuos.
2 pagyvenimai po 6 ruimus cemento- 800.00
300.00
55.00
suktybes.
tis beismentas plitu frontlnet porčial 900.00
350.00
60.00
išdirbinius išstatys parodon.
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CHICAGOJE.

Dr. M. Stupnicki

PRANEŠIMAI.
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SUSIRINKIMAS SULAIKY
TI STREIKĄ.

Orkestrą iš penkiolikos ne
regių žmonių gros per visą pa
rodą po piet ir vakarais. Tai
pat vienas neregis vargoni
ninkas gros per parodą. Visi
šie neregiai muzikantai y r a
studentai neregių mokykloje,
Jacksonville, 111.

Šiandie Įvairių geležinkelių
darbininkų unijų vadai turės
susirinkimą. Mėgins, jei bus
galima, sulaikyti pramatomą
streiką ant geležinkeliu. Nes
Šiandie darbininkai turi dirb
San Francisco, Cal., liep. 1.
t i , su mažesnėmis užmokesni- Čia yra sumanymas be vyrų
mis.
probibicijos agentais
skirti
Geležinkelieeių streikas y r a moteris.
galimas. Nes daugelis žmonių
šiandie apie tai kalba.'
PAŽANGOS PARODA.

i

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

Kiek ligšiol teko patirti, tai
penkios mergaitės šįmet bai
gusios Šv. Antano mokyklą
eis į Šv. Kazimiero Akademi
ją ateinantį rudenį siekti augštesnio mokslo.
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SUKAKTUVĖS BE VARPO.
Birželio 17 d. Elias svetai
nėj J . Vi skontas išdavė rapor
tą iž buvusio Lietuvių suva
žiavimo Washingtone ir pasa
kė, kad pašenavoto varpo tau
tininkai jau neturi. J į Vileišis
su savim vežasi Lietuvon.
Chicagos taut. liberalai ren
gia pikniką dviejų metų Ta
rybos gyvavimo sukaktuvėms
paminėti. Tan piknikan žadė
jo vežties varpą i r skambinti.
Dabar be varpo nekokios bus
sukaktuvės.
Praeitais metais tie patys
Chicagos taut. liberalai šaukė,
kad atvažiuoja
prezidentas
Smetona. Daug žmonių subėgo
Auditorium teatran pamatyti
pirmąjį Lietuvos prezidentą.
Užuot Smetonos, liberalai iš
kišo savo tėvą Šliupą, kuriam
už prakalbą iš visuomenės pi
nigų užmokėjo 25 dol.
Taip gal yra ir su tuo var
pu. J i s , turbūt, kaip gulėjo
taip ir guli kur nors "verau-

gražus užpakaliniai porčiai gražiau 1,000.00
400.00
65.00
sia vieta pietinėj * ,JaUJ ant parko,
Ant augStesnes kainos karų m e kaina tiktai $6,500 00 didelis bar- tiesiniai mokesčiai sulyg proporcijos.
genas Ką turite paaluliti mainlmui
Nereikia m o r t g a g e mokėti
adresuokite:
NVivikia b r o k e r a g e
. Charles l'rnik
Nen •ikia notarių mokėti
Itoom 342
154 Kandolph St.
Nereikia frcighto mokėti
arba išryto J namus
4545 So. Talman Ave.

MITCHELL
A U T O CO.

SENO KARO VARGAI.
Mes galime jums pagelbėti Įsigy
DVI KRAUTUVES
ti geresni karą. Surask musų pa
garsinimą šiame lalkraštlj.
ANT PIRMŲ LUBŲ
MltcheU Auto Co.
2328
2334
2328-2334 6. Micrigan Ave,
Michigan Ave.
Michigan Ave. ,
Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.
Vartoti karai parduodami abiejose
krautuvėse.
Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. R0ZYCKI

MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos tr
Kompozicijos
MSI N. Western Ave,
Chicago, I1L

ATDARA DIENOMIS
VAKARAIS, NEDELIOMIS
Telefonas Victory . 3*05

VAŽINĖK KASDIENO O,
MOKĖK KARTA Į MĖNESĮ.

|

E Šaltinis 994 puslapiu.
Skuriniais apdarais
$3.00
Su misinginiais apkaustimais
t
$2.25
= < KantiČkos po
75c.
=|
K a s norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedause
jų teturime.
Užsakimus rašykite
1
"DRAUGAS" PUBL. CO..
|
| 2334 So. Oakley Avenue
Chicago, IUinoia s

Sena Karą
Dabar

o

KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS.

| Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų |

Mainyk Savo

'a

n

|

r

LIETUVOS ŽURNALAI
įsigykite gražius, turiningus
laikraščius knygų formato.

Lietuvoje

išleidžiamus

mėnesinius
*

%

i
i
i
f

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk
lėjimo dalykams,- apie 250 puslapiu storio knyga. Numeris $1.59
.50

Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas. Num.
Ganytojas, dvasiškijai skiriamas laikraštis,
raštai ir oficijalinės bažnytinės žinios. Numeris

Dvasinio

•
•

turinio
.25

Žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių ir dvasinio turinio raštų. Numerio J^aina
.25
Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo
Ir išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

i•

"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.

•

MONTREAL į
HAMBURG, DANZIG ir LIEPOJU
.<i
THIRD
THIRD
U
CLASS II
CLASS

LINE

Tiktai vienas tiesas kelias i Baltiko

Portus

S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
Valgis

labai

geras. Puikus kambariai atsilsiui ir rūkymui. Yra
daug kambarių dviem ypatom.
Del platesniu informacijų ir kainų atsišaukite {
Romp. Ofi.sa, arba pas lokalius agentus 14 N. Dearborn St. Chicago.

John Ruskin
BEST

AND

BIGGEST

CIGAR

Jau daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
Pareikalauk mušu Kataiiogo No. 4.
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij.

Carter's Little Liver Pilis
Negali Būti links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris
CARTEr&f R ^ ^ & a s Visiems
Tikras tori pasirašymą.

Maža Pigulka
Mažas Dosas
Maža KAin*
nrtiirintlB

yra priebutin*
veidu.

Ctfilettea

Ubllikashi

PAR TER'S IRON

PILLS

Juma pagelbės, pamėginkite

O

Iškilmingoji Pažangos paro
JJIIllllllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIlItSIlIllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIllIlIlIlIlilIllIlUIIIIIIIlIlIlllIlIlIlIlIIflIlklIlIllIlIlIIIIIIllIlIlIlIItl
VYČIŲ APSKRIČIO IŠ
da (Pageant of Progress ExVAŽIAVIMAS.
position), liepos 30 d. iki rugTeL Taros 6666 Blvd. 8448
. p j . 14 d., yra remiama Cbi
Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
cagos miesto tarybos (City
Teko girdėti, kad L. Vyčių
Aknieraa,
Couneil). J i išnešė rezoliuciją, Cbicagos Apskritys rengiasi
. u o s B. Halsted St. Chlcairo.
kad miesto majorais paskirti! išvažiaviman į Beverly Hills
Valandos: 1 0 — l į Iš ryto 1—1 ir
«—8 vakar*- Ned. 10—11 Ii ryto.
septyniolika miesto
tarybos liepos 4 d. Tenai apskritys
S
"_
narių i komitetą pagelbėjimui paminės Snv. Valstijų Nepri
į
Paskelbus pinigu siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu būdu, kosurengti tą parodą. Taryba tą klausomybės šventę. Bus pa
|
kiais keliais " D r a u g a s " persiunčia pinigus, a r gvarantuoja kad nepražus ir tt.
Phone Seeley 7439
padarė pramatydama, kad toji gerbta Suv. Valstijų vėliava.
|
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų
DR.
L
M.
FEINBERG
paroda išgarsys Cbicagą
ir Tas įvyks 2-rą~ vai. po pietų.
1
pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To -Banko vedėjai y r a Broliai
' Gydo specljaltal visokias vyrų
patrauks' pas save įtekmingus
Butų gerai, kad rengimo ko
|
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Liemoterų lytiškas ligas
i 2401 MadisoD Str., kampas Wee|
tuvoje, y r a Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansižmones su kapitalu. Kai-kokie misija pasirūpintų Lietuvių
tern Ave,, Chicago
J (Valandos: 2—4 po plet 7—1 vak. =
nių dalykų žinovas, y r a Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugykiti žmonės gal panorės čia su Suv. Valstijų
kareivijos
Vfc|5 r^rs^-s: r: •=••::!:: s 5S.gr s? Jis g.ą.g ^ į
| y bę savo skyrių ir kantorų, t a t lengvai gali pinigus pristatyti, k u r nėra jo skyriaus,
apsigyventi.
uniformomis vesti iškilmybes.
E
ten išmoka per paštą, o paštų dabar Lietuvoj y r a beveik kiekvienam miestelyj.
Parodavimui, k a d Chicaga Jei tas nebus padaryta, tai
yra pramonės ir vertelgystės amerikonai gali įpiršti " B o y
|
Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą mnsų kvitoje neat,,
Furopean
American
R
u
nau
miestas, miesto majoras Wm. scouts.
n
imdamas nei vieno auksino.
yy
Hale Thompson ir didieji ver
zeje
Alfonsas.
Fabionas ir MicMevicz ved. |
Už pristatymo tikrumą atsako "Draugo'' Administracija.
buvę A. Petraitis tr 8. L. Fabionas
IŠ NORTH SIDĖS.
teiviai sumanė kasmet surenKlauskite pinigų kurso "Draugo'' Ofise. Ne Chicagoje gyvenantiems tą pačią die1
Siuntimas pinigų, laivakor |
IŠ TOWN OF LAKE.
=
ną išąiunsime atsakymą laiškeliu.
tės, pašportai ir tt.
Liepos 4 d. L. Vyčių 5-ta
i \ i n v $2,000 P I G I A U
NOTARIJIISAS
Pardavimui bučernė
ir grosernė kuopa troku važiuos*į L. Vy Birželio 26 d. parapijos sve
Real Estate, Paskolos, Insurmai
arba mainysiu ant loto, namo, autoIr tt.
mobiliaus ir tt Priežastį pardavimo čių Chicagos Apskričio išva tainėje Federacijos 7 skyrius
809 W. 35th St., Kamp. Halsted S t
sužinosite ant vietos
žiavimą Beverly Hills. Norin laikė susirinkimą, kuriame kai
TeL Boalevard 611
Kreipkitės:
Vai.:
9 iki 6 kasdiena
tieji tuo troku važiuoti, turi beta apie Federacijos Chica
t * . AUGUST GRIGAS
Vak.: Utar. Ket. ir Sub4 iki 9 rak.
susirinkti
ties Šv. Mykolo gos Ap. sumanymą įkurti kun.
4«05 S. Paulina Str.
Ned.: iki S po pietų.
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I Kaip "Draugas" siunčia Pinigus j Lietuva |
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Visiems įdomu žinoti
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Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius
Į
| 2334 South Oakley Avenue
:-:
Chicago, 111. 1
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