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200,000 Graikų Puola Tur
kus Nacionalistus
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LIEPOS 4 D.

EPOS (JULY) 2 D., 1921 M.
OHICAGO, IELINOIS ENIIEK THE ACT OF MARCH S, 1878.

NEGALI RASTI. PREMIERO

Roma, liepos 2. — Italijos
karalius negali surasti tinka
mo naujo premiero rezignavus
premierui Giolitti.
Karalius kalbino
tų patį
Giollitti suorganizuoti nauja
ministerių kabinetų. Bet tasai
atsisakė.
Bus paskatas Bonomi, ar
kas kitas. V

CHICAGOJE.

CITYEDITION

METAI-VOL. VI. No. 155

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

AUGŠTIEJI LIETUVOS
darbininkai nuo dvarponių už
VALDININKAI LANKĖSI savo sunkų darbą.
TAURAGĖJ.
Washington,
liepos 2. —
Iš Springfieldo parėjo žinių,
Žemesnysis kongreso
butas
Kėdainiai čia apsilankė SL
kad valstijos legislatura paty
Jei graikams pavyks iš pir dauguma balsų priėmė KnoxoSKAITLINGA GRAIKŲ AR
Ministerių kabineto pirm. Seimo narys A. Staugaitis, ku
lomis pravedė bilių, kuriuomi
mojo pakilimo pasiekti Eski- Porterio taikos rezoliucijų. Ir
MIJA PUOLA TURKUS.
Cbicagos miestas gali kolek- Dr. (iriaiils ir finansų vice-pr. ris matydamas, kad nėra nei
slicrli, tuomet visa turkų na tuojaus rezoliucija
pasiųsta
tuoti 3 nuoš. iš “baseballi Dobkevičius atvyko į Taura jokios darbininkų draugijos,
Nori paimti geležinkeliu cent cionalistų karuoinenė Isinido senatui. Kaip šiandie senatas
ninkų“ paimamo pelno ren gę birželio (i d. Kadangi rei su kun. vikaru Sugintu nuėjo
rą.
pusiausaly bus užkorkuota.
turi apsidirbti fui ta rezoliu
giant tas žaismes su įžanga. kėjo važiuoti per SkaudvilĮ, j į vienų dvarų ir, sušaukęs dar
tai prie tam tyčia parengtų bininkus, papasakojo jiems aParyžius, liepos 2.—Iš Kon Sąjungininkai grūmoja tur cija ir visas reikalas bus inDel to mieste pakilo truk vartų valdžios atstovus suti- j
duotas Prezidentui patvirtinti. SENATORIUI! FRANCE IŠ
pie draugijų reikšmę ir nau
kams.
stantinopolio čia pranešta, jog
umas. Ir jei tiesa, kad guber
ko
ir
pasveikino
skaudviliedingumų. Darbinink. išklausę
Sakoma, šiandie
ir rytoj
graikų skaitlinga armija, apie
KELIAVO MASKVON.
natorius pasirašė, tai veltus
Konstantinopolis, liepos 2.— Prezidentas nebusiųs namie.
čiai. Mergaitės abu niiniste- abiejų svečių paaiškinimų,
200,(>0O kareivių, pakėlė ol'en Sųjungininkų augštieji komitrukšmas. Tokiuo budu bus rin apdovanojo bijūnų gėlė
tuojaus norėjo rašytis prie
Ryga, liejios. 1. — Amerikos uždaryta Cbicagoje visa eilė
syvų (puolimų) prieš turkus sionieriai painformavo sultano Taigi, rezoliucija bus atidėta
mis.
draugijos.
ligi liepos 4 dienos. Bet tų die
nacionalistus.
valdžių, kad ji jokiu budu ne nų Prezidentas tikrai patvir senatorius France visgi iške “baseballininkų” daržų.
ri
Tauragėje sutiko augštus
liavo Maskvon. Kažkodėl bol
Armija pirmiausia pastum peržengtų čia neutralės zonos
Nutarta per Devintines pa
svečius susirinkę daug žmo daryti -steigiamąjį susirinki
ševikai .jam nepaskyrė puoš
ta ant Afium Karaliissar. Ji nustatymo. Nes kitaip Turkija tinsiąs taikos rezoliucijų.
Reiškia, lie£x>s 4 d. gal su naus vagono tai kelionei. Se GAVO SUNKAUS DARBO. nių ir mitinge kalbėjo 38 ora mų. Kadangi A. Staugaičiui tą
įraukia link to centro išilgai o,ay susilaukti karo.
lauksime taikos su Vokietija. natoriui nurodyta paprastas
toriai. Kalbėtojai tankiai sku
geležinkelio.
Sųjungininkai bara sultano
Už užkabinėjimų
moterų ndėsi ant valdininkų, ant di dienų reikėjo važiuoti kitur,
antrosios klesos vagonas. Se
tai į Kėdainius nuvažiavo Sei
Karalius Konstantinas nu valdžių ir už turkų nacionalis
teisme pinigine pabauda nu džių mokesčių,
ant muitų mo narys A. Bulionis.
BAISENYBĖS
“
SAUSIE

natoriaus
norai
pildosi
pama

sprendė žut-lnit paimti tų ge tų priešingus Sųjungininkams
baustas \Valter Bennett, 22 nuo vežamų prekių, imamų ir
SIEMS.”
tyti Maskvą.
ležinkelių centrų ir užduoti ga pasielgimus.
m., 1308 Morse avė. Neturint tt. Geriausiai kalbėjo moky Susirinko gana skaitlingai.
Su atvda išklausė aiškinamųjų
lutina smūgi turkams nacio
Didysis veziras (premieras)
Springfield, UI., liepos 2.- JAUNAS ARKIVYSKUPAS. jam pinigų, pasiųstas kalėji tojas Mikolaitis.
kalbų ir nutarė Darbo Federa
nalistams.
Tewfik paša painformavo na
mai! atidirbti pabaudų.
Iš pažymėtų pastalių gali cijos skyrių tverti. Tuoj prisi
Valstijos legislatura
išleido
<1 raikai stato paskutinę sa- cionalistus, kad jie pildytų
ma priminti, kad tauragie- rašė 50 narių ir tapo išrinktu
naujų aštrų probibieijinį įsta Syracuse, Italija, birž. 10
vo kazirę. Laimės, gerai. Ne, bSųjungininkij parėdymus. KiPAŠAUTAS
“
BUSINESS
”
čiai, ners turtingi, bet nemo valdvba.
tymų, tokį, kokio turbūt, ne (koresp.). —-'Kardinolus Nava
taip už juos gali tekti ir pačiai
ir taip bus gerai.
AGENTAS.
.
ka turtą sunaudoti.
rastum visame margame pa čia konsekravo Arkivyskupu
Graikai patvirtina žinia, kad sultano valdžiai.
sauly.
Nes kai kurie dar iki šiol
Giakomo Carabelli. Tai jau
Ismide labai mažai liko gy
jie apleidę Ismidų. Bet tai pri
Nežinomi
penki
piktadariai
laiko pinigus užkasę klojim ATRASTAS NUŽUDYTAS
niausias pasauly Arkivysku
Reformatoriai
džiaugėsi.
ventojų.
50
tūkstančių
graikų,
daro. kad tuomi žvgiu intraukŽMOGUS.
pas. Nes eina vos 35 metus vakar išpasalų užpuolę pašo uose, ar kur kitur. Del praras
ti i spąstus dalį turkų arini ("turkų ir armėnų pasprūdo čia Bet džiaugsmas virto susi
vė “Tailor’s union” “busi- ti/, ar pelių sukapotų pinigų
krimtimu. Gubernatorius tų amžiaus.
jos.
I ir Trakijon.
Po num. 4531 Broadway inness” agentų Joseph Suimue- buvę net du nusižudymu.
įstatymų patvirtino. Bet at
tarianiai sudegė mėsos krau
ry. Jis paimtas ligoninėn.
Pas. tauragieeius
nėra to
metė bilių. kuriuomi buvo ski Barcelona, Ispanija, liepos
tuvė. Apgesinus gaisrų krau
2. — Colonia aikštėje į žmo
papročio, kaip pas uteniečius,
Niekus Kalba apie Pasaulio riamos lėšos tų įstatymų vy nių
tuvės
ledaunėje atrastas už
PLĖŠIKŲ DARBAI.
dar kupiškėnus, kad sudėjus
minių pamestos
kelios
kinti.
darytas lavonas paties krau
savo kapitalus, ką nors ben
bombos 12 žmonių sužeista.
Revoliuciją
tuvininko Mavor Seelig, 48
Užpraeitų naktį po pietinę dra pradėti veikti.
PASIRAŠĖ ARMIJOS BILIŲ
miesto dalį automobiliu tran Čia žemaičių budu viens nuo metų.
Tokyo,
liep.
1.
—
.Japonija
į
Apie Su v. Valstijas.
ARTINASI PASAULIUI
kėsi keli plėšikai. Automobi- kito slepiasi, ir
Kol-kats nepatirta, ar jis bu
viens kitų
Washington,
liepos 2. — tariasi su linija Korėjos ir
RAUDONOJI REVOLIU Į Trotzky kalbėdamas palietė
liuje
buvo
ir
pora
mergiščių.
vo
apmuštas ir uždarytai
įtaria.
Prezidetnas Hardingas pasira Maneli arijos sienų klausime.
CIJA.
Visa
eilė
žmonių
apiplėštu.
ir Suv. Valstijas ir Japoniją. šė armijos bilių. Sulig to biPo mitingo buvo apskrities daunėn ir paskui krautuvė
Tš AVashingtono
pranešta,
m • x
*
j
Sakė, kad tose šalyse ekono- liaus, ateinantį spalių
valdybos iškilmingas posėdis, padegta, ar kas tokio kita tu
ųiėn.
Taip tvirtina Petrogrado vir
. ’
Birželio
26d.
Šv.
Kryžiaus
o paskui finansų pirm. žiurė rėjo įvykti.
šininkas Zinoviov.
l”'1'1'8 kl"k K"re8n’'
Suv. Valstijų nuolatinės ar kad probibicijos vykinimo vir
bažnyčioj
susituokė
šios
pore

jo iždinės įplaukų knygas, o
gu vakarinėj Europoj.
mijos neturi Imt daugiau, kaip šininku Illinois valstijoje pas
(Jai kartais krautuvininkas
lės:
Liud. Žilius su Elena Šil min. pirmininkas su daktarais
Stockholinas, liepos 2 .—Čia i
kirtas
Jobu
J.
Kjellander.
150,(KX) vyrų.
pats inėjęs vidun užtrenkė du
gauta daugiau žinių iš Mas-'
,neta’s *''nv- ei
Jis bus viršininku ir cent- kas ir St. Kukanauskas su Blažių ir Zakarinų
aplankė ris ir negalėjo išeiti.
kvos apie trečiojo bolševitai stiJOH bus Pasigaminusios milž
'Kaz. Baranauskaite.
bepročių ir apskritie,s ligoni Bet kaipgi turėjo
GEN. PERSHING — ŠTABO raliame distrikte.
įvykti
aiškų
karo
laivynų.
Ir
todėl
internacionalo suvažiavimų.
nes.
Pirmininkas
apėjo
visas
gaisras?
VIRŠININKAS.
jis pramatąs, kad tais metais
TAFTAS PASKIRTAS VY jos. Pirmuoju vyriausiuoju tei palatas, kalbėjosi ir klausinėjo
Suvažiavimas laikomas puoValstijos turės susikirRIAUSIUOJU TEISĖJU. 'sėju buvo paskirtas Jobu Jay. ligonių ir rado visus geriausioj
IŠ T0WN OF LAKE.
liepos 2. —
šnioj salėj KremJine. Atida- K|į HU Anglija už pirmenybę Washington,
----------Jis buvo teisėju ligi 1796 meVakar gen. Persliing užėmė
tvarkoj.
rytas tiesiog karališkai, su di- ;urose#
Senatas tuojaus jį patvirtino, tų. Tais metais jo vietų užėJau ir town-of-lakiečių pik
dėlėmis iškilmybėmis. Atida-Į Trotzky kalbėjo
vokiškai, armijos štabo viršininko vie
,IT , . .
n
mė Oliver Ellsworth.
Washmgton,
liepos 2. .•
gen.
KAIP DVARPONIAI APM0 nikus čia pat, liepos 10 d. Na
rymo kailių pasakė vyriausias j»askuį jo bailia buvus išvers- tų. Buvęs viršininkas,
1800 metais Elleswortli dėl
KA SAVO DARBININ tional darže, Riverside, III
Petrogrado komisaras Zino-Įta ang|į;knj jr prancūziškai, Mareli, ateinantį rudenį aplei Prezidentas Hardingas augšsenatvės rezignavo ir jo vie.Jie sako, kad po prisižiuro
džia armijų.
čiausian šalies teisman vv- t
.. . T , ,, , ,, ,.
KUS KUMEČIUS.
viov.
. ....
. . .
tų uzenu* John Marsliall. Jis
jimo į visų parapijų piknikus
riausiuoju teisėju paskyrė bu-**
•
it i x--i
*
ištarnavo
34
metus.
ANGLAI
PALIUOSAVO
Kalbėjo apie revoliuciją.
KATALIKŲ CENTRALĖS vusi Suv. valstijų prezidentų
_
.
,
, • , * Švėkšnos dvaras. Darbinin įsigudrino ir dabar visas pa
.......
„
.
T
*
«.
r*
•
J
am
mirus
buvo
paskirtai
GRIFFITH IR KITUS
DRAUGIJOS SUVAŽIAVI M illiam Howard Taftą.’ Jis.
_ m
’
kų su šeimynomis, ty. kume rupijas “subytysią.”
Kalbėtojas pažymėjo, jog
Roger B. T aney. Po 20 metų
AIRIUS
užims nesenai mirusio vyriau
MAS.
čių, yra 22 ir 10 tarnaičių.
padėtis pasaulio revoliucijos
sekė teisėjas Salmon P. CbaIŠ R0SELAND, ILL.
siojo teisėjo VVhite vietą.
i
Pinigais mokamu po 20 auks.
reikale pagerėjusi. Visose ša Dublinas, Airija, liepos 2.—
ise. Šitam mirus 1888 metais’
Fort Wayne, Ind., liepos 2.
mėn., arba Amerikos pinigais
Birželio 30 d., po pietų Pre
lyse siaučiųs ekonominis kri- Anglų valdžia iš vietos kalė
Liepos 3 J. Visų šventų mo
jo vieton paskirtas teisėjas
— Rugpiučio pradžioje čia į- zidentas jo paskyrimų pasiun
28 centus, o’ į’netanis išeina
kyklos alumnai rengia pikni
zis duoda gerų vaisių komu jimo paliuosavo jau senai aFuller. Šitą sekė teisėjas Wbivyks Katalikų, (’entralės dr- tė senatan patvirtinti. Praėy.
. $3.36. Onlinarijos duoda: 46
kų par. darže. Jie įspūdingo
, ,
.
te, kurs praeitu gegužes mo
nistų propagandai.
reštuotų žymų airių veikėjų jos (Cutliolic Central soeiety) jus porai valandų
senatas 60 ’ ,
.
pūdai rugių, 10 p. avižų ir 18
mis iškilmybėmis priims nau
Ypač Prancija ir Anglija Artliur Griffitli’ų ir kitus tris suvažiavimas. Suvažiavime be balsų prieš 4 patvirtino Taf-.nesi ,n,r<p. miežių. Išlaikomu karvė ir
jus narius į savo kuopą. Kun.
smarkiai paliestos to krizio. jo pasekėjus. Tarpe* jų yra ir pasaulinių delegatų bus daug tą teisėju.
|
, Prisieks liepos 7 d.
avis; bulvėms duodama 500
N. Pakalnis pasakys prakal
"Pernai tad ir revoliucioniniai profesorius McNeill.
ir augštosios dvasiškijos. Bus
kvad.
sieksnhj
ir
2
pūram
Prieš balsavo trys republiko
Teisėjas Taft yra Kanado
bą. Ši alumniečių kuopa smari
žygiai stumiami pirmyn, sa-j Anglai yra nuomonės, kad ir Šventojo Tėvo delegatas iš imi ir vienas demokratas se
bulvių daržo, linų sėjamu 3
je, iš kur tomis dienomis grykiai dirba; tas gyvumas la
kė Zinoviov.
Į tuo paliuosavinm palengvin- VVasbingtono, Arkivyskupas natorius. Republikonai: Borab
gorčiai; knnilinrys vienas nela
žta į Suv. Valstijas.
biausia apsireiškė per vakabai blogus; sandeliui yra. Mal eijas, kai p-lė Frajeraitė, raš
Anot Zinoviovo, Čeko-Slo-.šių sinn-feinerių vadams vei- Benzano.
iš Įdubo, Johnson iš California ir La Follette iš Wiscon-' Kuomet jam pranešta, apie kų ir šatrų kiek reikiant par
vakijoj komunistų partija pa- kinu aptarti Londono konfetininkė, ėmė dalyvauti kuo
siekusi 400,(MM) narių. Anglijoj rencijos klausimų. Nes ligšiol FIUME’I GRŪMOJA NAU sino. Demokratas Tom Wat- jo paskyrimą į vyriausio tei- veža iš dvaro. Dirbama nuo pos veikime.
JA REVOLIUCIJA.
son iš Georgia.
vietą, Taftas pareiškė, saulės užtekėjimo iki smilės
ir Suv. Valstijose komunisti de Valera vis dar tyli į An
Senate
debatai
buvo
trumpi,
jog
ji
” visas gyvenimas turė- nusileidimui, poilsio 3 vai- GARSINKITĖS “DRAUGE.“
glijos premiero
pakvietimą
niai elementai veikių išvien.
Fiume, liepos 2. — Čia vis Senatorius Knox iš Pennsiy- jęs ambiciją būt augseinusiojo Šventadieniais dirbti never
Jis ragino viso pasaulio ko Londono konferencijom
dar nerimauja žinomo d’An- vania republikonų atstovų var teismo teisėju. Ir štai šiandie čiama; šiaip liuosų dienų nė
munistus būt pasirengusiais
nunzio šalininkai. Galimas dni du pasiųlė patvirtintinti pas- jo norai pildosi. Teeinu, kuo- ra. Susirgus kam-nors iš šei ORAS. — Šiandie gražus
UŽPUOLĖ TRAUKINĮ.
kas valanda pakilti ofensyvon
ktus, kad jie sukels naują re kyrimą. Tą patį padarė sena- n,et jo norai įvyksta pilnoje mynos narių, yra veltui gy ras; šilta.
prieš buržujus.
torius Undenrood
iš Alabu- tikrenybėje, jo galvoje paky- dytojas ir vaistai; iš algos
Į Danville. III., liepos 2. — voliuciją.
Anglija arti griuvimo.
iNakčin iš f’ovingtono vnžiuomos demokratų vardu.
ianti mintis, ar jis vertas tos neišskaitoma. Moterys dienų
Kitų dienų suvažiavime kai '.jautį “Big Four“ traukinį už KIEK PRANCIJA TURI GY Senatorius Borab priešinosi augštos vietos, ar galėsiąs tin- neina.
VENTOJŲ.
Tarnaitės gauna nuo 50—70 Svetimų Salių pinigų vertė, m«
paskyrinmi tvirtindamas, kad kainai tarnauti šaliai.
liejo karo komisaras Trotzky. ipuolė. du plėšikai.
Taftas per daugel metų nepraJis praneši*, jog liepos 7 d. nuks. mėnesiui savo drnpa mint nemažiau $25,000, liepos
Juodžiausiais žodžiais jis nu-j Pašautas vienas ekspresinio
Paryžius, liepos 2. — Sulig ktikavęs advokatūroje, kad jis busiąs \\ asbingtone ir tenai nomis, ty. ant metų nuo 600 buvo tokia pagal Merehanta
piešė ekonominį Europos pa-‘vagono sargas, suskaldyta ge
oficialių apskaitymų, kovo 6, yra įsimaišęs šalies politikoje, priimsiąs prisiegą.
Paskui iki 840 auksinų, kas Ameri an and Truat Co.:
dėjimų. Sakė, jog vakarinėje ležinė spinta ir išimta kiek tai
1921, Prancija skaitė 36,084,- Tečiau tas negelbėjo.
gryšiąs į New Haven ir pat- kos pinigais bus nuo $8.40 iki Anglijos sterlingų svarui
Europoje veikiai viskas turės vežamų pinigų.
Prancijoa šimtui frankų
206 gyventojus.
_ .
___ .
,
,
varkysiąs savo reikalus, suri- $10.40.
Dcvintas
vyriausias
teisėjas.
L.
v
4
i
griūti.
Aplinkinių miestelių polici
Pirm karo buvo dviem miliTai dar skaitoma viena iš Italijos šimtui lirų
I stus su Yale universitetu,
9
’ , kuYpač Anglija yra atsidūru ja kuoveikiaus apsupo mišką, onais gyventojų daugiau.
Suv. Valstijų augščiausias riame jis profesoriavo.
geresniųjų ordinarijų. Kituose Vokietijos šimtui markių
si ant pragaišties kranto, tvir kuriame piktadariai turėjo pa
teismas suorganizuotas' 1789
Ligi spalių augščiausias tei- dvaruose dar mnžiau moka. Lietuvos šimtui auksinų
tino Trotzky.
PLATINKITE “DRAUGĄ.
sislėpti.
nietaia sulig šalies konstituci- ginus neturės sesijų.
Tai tokį atlyginimą gauna Lenkijos šimtui markių
DAR KAS NAUJA.

Šeštadienis,

DRAUGAS

Lietuvos Steigiamasis Seimas.

bė lozungus: “Dą zdravstvujet III-ji interu^cional” ir
“Šalin Lietuvos buožių val
džia” ir tiems pan. obalsiai.
Pas suimtuosius rasta ginklai,
sprogstamoji metlžitfga ir dau
gybė komunistinės literatūros.
Visa tai buvo parengta ne
žaislui, bet žmonių kraujui lie
ti ir Lietuvos laisvei naikin
ti, o ar tai leistina?

mas krūtinėn sakosi esąs krik

Liepos

2,

192t
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ščionis (visi juokiasi) ir aiš
kina, kad s. d-tų frakcijoje
“DRAUGAS”
skilimo nesą, uors ten esanti
Norėdami, kad Amerikos instrukcijomis, atsišaukimais,
^t«* kasdien* lAskyrua nedėldtenlos.
kova, kuri esanti labai geru
lietuvių visuomenė pamaty nutarimais, laiškais, kurių vi
PKENl MKKATOK KAIMAI
daiktu. Baigdaiuas suko, kad
OtUCAGOJ IR L'iSLKNYJK:
tų Lietuvos soeijal-demo- sų eilę patiekia ir “Aabuka
...i M.oo
Metams
nereikia stebėtis kad komunis
kratų ir jų draugų Ameriko komunizmą” (elementorių ko
r... 4.00
Pusei Metų • »k*-*
tų atsišaukimai rašomi rusų
je pragaištingus Lietuvai munizmo) lemdamas prirodo,
SUV. VALKT.
Metams ... ii i t t TT• t T*V • • fh.OO
kalba, Mes girdi ir Kr. Aps. ir
darbus ir kad pažintų Lietu kad komunistai savo tikslams
3.00
Pusei Metų • •Is'rf’ ••••••*•••
Vid. Reik. M-jose daug rusų
vos valdžios atstovų ir kitų pasiekti leidžia sau visokių,ko
Prenumerata mokaal likalno. Lai
kas skaitosi nuo ožslralymo dienos
raugo esama. (Iš v.: “Ir Susi
žmonių nuomones apie juos, kių tik gali priemonių varto
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikta prisiųsti ir
siekimo M-joje!”). Visa kas,
dedame iš Kauno “Laisvės” ti. Teismo tardymo daviniais
senas adresas. Pinigai geriausia sių
ištraukas. Štai jos:
išrodo, kad komunistai sten Skipitis, Vid. Reik. Minis, jo nuomone esą gerai, tiktai pisti liperkant krasoje ar egprese "Mo
ney Order” arba (dedant pinigus i
rokslinas ir bombos tai jau lyg
|98 posėdis 1921 m. Gegužio m. giasi nuversti esamųjų vals aiškina kad Apskr. Viršinin
registruotą lalSką.
tybės tvarkų svetimų valsty kai, už jiems pavestos Kryties biskutį ir nebegera.
“DRAUGAS” PUBL. CO.
21 d.
bių naudai, kuriam tikslui pa tvarkų atsakomybę nešdami ir
Beržinskis (d. fed.), į s. dų
8334 S. Oakley Avė., Chicago.
kas komunistų rengiama, kad Darbo Federacijai daromus
St.
Seimo
Pirmininkas
Stul

siekti,
netiktai
savo
žinioje
ir
TeL Roosevelt 7791
Iš Montreal iki Klaipėdos arba Į
ginskis posėdį atidaro 9 v. 50 valdžioje turi profesines są šventę saviems priešvalstybi užmetimus, kad buk tai D. F.
min. ryto ir praneša kad Se jungas, bet ir “raudonąjį” niams tikslams išnaudojus ži ją valdžia palaikanti, atsaky
Karaliaučiaus $107.10
Į
niunų Sueigos nusistatymu die jaunimą savo globoje laiko ir, nodami, negalėjo į tai nerea damas nurodo, kad D. F. kai
notvarkė sekančiam posėdžiui kaip tardymas parodo, “Auš guoti ir betvarkiai ar net su po griežtai ant valstybinio pa | Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. |
bus visuomet nustatoma ir rininkai” ir gi komunistų or- irutei laisvai vystis leisti. Pa- grindo stovinti darbininkų
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per [jon įnešami pakeitimai bus ganizacijoms priklausę. Pro- brėžė, kad ir St. Seimo narys organizacija, visuomet prisi
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi »
svarstomi kiekvieno posėdžio fesinių sąjungų centro biuras Plečkaitis neleistoje demons- laikydama esančios valstybėje
ir greičiausi laivai išplaukia iš C'anados kas antra diena. Va- a
žiuojantiemg Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika- 9
pabaigoje
yra tų pačių ką ir komunistų tracijoje dalyvavo, kur net tvarkos ir įstatymus gerbda
lingus dokumentus ir sutvarkome lncome Taksus veltui.
E
Toliausi, šios dienos posėdy partijos centro komitetas as riaušių pavojaus buvo. Atst. ma, bet ne dėl Valdžios sim
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus |
Kairiui kalbėti nebuvo truk patijų ar ko kito, — kliūčių
je buvo kalbama dėl socialde menų vedamas.
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant 2
doma, bet kadangi buvo bet nesutinkanti. Ir soc. dem-ams
mokratų, Gegužės 1 dienos
Valdžia iš anksto visa tai
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- a
šventės trukdymo, interpelia žinodama ir Lietuvos laisvės varkės pavojus, — minia pataria tuo, pat keliu eiti, jeigu
šia išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- 2
LEPOS 4-0JI DIENA. cijai svarstyti. Soc.-dem. savo
buvo išskirstyta.
jie
nori,
kad
ir
jiems
veikti
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba Lankose a
sargyboje stovėdama ir žinonebūtų
trukdoma.
Jeigu
soc.
kalbose stengėsi prie šioje i n dania kokiu budu ir kuriuo
Plečkaitis (s. d) sako, kad
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 5
d-ai nori darbininkus savo pu
Liepos 4-oji diena yra mi terpeliacijoje pažymėtų faktų tikslu kai-kuriose vietose 1
soc.-dem. frakcija i komunistų sėn patraukti, te neveidmai
Bendrovės
šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI- S
nėtina kiekvienam amerikie įjungti dalykus, kurie buvo Gegužės dieną norima “švęsKO. Pradėjus veikti cukraus fubrikui gaus darba daugiau a
veikimą trupučiuką kitaip ne
niauja taip kaip pavyzdin Vil
čiui. Ta diena yra Suv. Vals- statomi anose dviejose atmesnvgaiėj0* tos “šventės’
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 3
gu valdžia veizinti (Iš vietų: kavišky, kur s. d to Plečkaičio
pinigus,
tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- 2
tijose nacionalė šventė. Tai tose interpeliacijose ir apie vi-1 tinkamai nepasirengusi laukti;
“Žinome, žinome ir ne trupu
bar
parsiduoda
po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo a
surengtoje
demonstracijoje
Suv. Valstijų Nepriklausomy- Lą kuoplaciausiaf kalbėti; gi į dėlto kad ir pilnai užjausda
čiuką!”). Tolinus kalbėtojas raudoną vėliavą nešė milionie
Liepos 1-nios dienos.
bės paminėjimas.
jų daromus priekaištus, tiek ma ir kaipo pati iš darbo
stengiasi įrodyti, kad komu rius kapitalistas; tegul ima
Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau »
Suv. Valstijos nepigiai įgi- valdžiai tiek interpeliantų, žmonių tarpo kilusi, darbinin
nistų partija Lietdvoje esanti darbininkų reikalais rupintiežinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 2
jo nepriklausomybę.,nuolat užgauliojamiems kr. kų išsivadavimo siekimams ir
šiuo adresu:
E
taip silpnutė ir nieko nereiš si, o ne tuščiais žodžiais švais
Ligi 1774 metų šiandieninių R-ams prisėjo ir gi visus uždžiaugsmui pritardama kų kianti, kad. su ja net nei skaitydami, svetimas jdėjas sklei
LITHDANIAN SALES CORPORATION (
Suv. Valstijų žymią dalį valdė Pūtimus atremiant daugiaus priparodo kad ir 1-os Geg. m.
tyties reikalo liesą ir taip savo džia- Tuomet s. d-ai įsitikins,
Anglija. Tais laikais čia nebu- kalbėti ir brangų laiką gaišin- dienos valstybine švente pas
garpstymus išvedžioja, kad kad ir be privilegijų Lietuvo
414 Broadway, Boston 27, Mass.
vo dar tokių didelių miestų, li- Interpeliaciją svarstyti ne- kelbimas, Valdžia dėl netikrų
tik, tik nepasiūlo tiems nekal- je darbininkams galima lais
vientik sodybos marguliavo, baigia—liko dar užsirašę keli neva tai darbininkų globėjų
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:
tiems kūdikiams, netiktai jų
vai
organizuotis
ir
dėl
savo
Europos išeiviai čia buvo ap kalbėtojai. Bet kr. dem-tų pa- provokatorių veikimo. kai-kur|uJ žai(lin)ii lleimusti, bet dar
Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp.
būvio pagerinimo dirbti.
sigyvenę kolonijomis. Tas ko įsiūlymas, kalbėtojų eilę užda- “šventę” sutrukdyti turėjo.
3249 So. HaJsted St.
piroksilino
ar
bombų
—
iš
jų
300
Savoy Theatre Bldg.
lonijas valdė Ispanija, Portu- Ryti — liko priimtas,
Bet kalbėtojas abejoja, ar
Marijampolėje demonstracijų nupirkti. Valdžia komunistus
Chicago Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre. Pa.
galija ir Anglija. Anglijai pri-J Sekretoriui Radzevičiui in- rengėjai nenorėjo duoti savo bausdama . jų giminių neapi- profesoriai ir advokatai, ku a
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- s
klausė visos šiandieninės. Ry- terpeliaeiją perskaičiuR, Kr. parašų ir už demonstracijos kantų užsitraukianti ir tai esu rie nežino kurios rankos delne
= re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 2
pirmiaus pūslės susitrjna, kuo E vak. Ncdėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
tą valstijų kolonijos.
Aps. M is Šimkus plačiai supa- pasekmes ant savęs atsakomy labai negera.
=
met nors supras tikruosius
Tų kolonijų gyventojams pa- žindina St. Seimą su esama pa bės pasiimti ir be vietos val
Čapinskis (s. d.) nori, kad darbininkų reikalus ir ar kada Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimtimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
karto vilkti Anglijos jungą- litine bendra padėtimi; aiškina džios sutikimo demonstracijų
Anglijos valdymas buvo auto Valdžios, kaipo valstybės tvar- surengę stengėsi ginkluota pa darbininkams butų leista orga- supras, kad nei juodojo nei
kratinis. Prireikus Anglijai j kos ir piliečių laisvės ir ramy- jėga įsiveržti knlėjiman nesu niziioties taip kaip kas nori. raudonojo kapitalo naudai su
Tol. Urovor 7t4i|
S Dr. M. T. STRlKOL’lS i
pinigų ar kitų produktų, tuo-J bės sargyboje stovinčio orga- imtuosius prasikaltėlius paleis (Iš vietų: “Kad vieni kitus sipratę darbininkai save pa
■ Lietuvis G7<l)toJ&M Ir Glairur^aa Š
Dr. C. Z. Vezeflis
jaus visa tai išreikalaudavo,no pareigas bei karuomenės ti. Vilkavišky ir kitur demon žudytų, kaip Maskvoje”). įsi vergti nebesiduos.
Peoplcs Teatro Name
uurruvis dkntistąh
■l«l« W. 471b Btr. TeL Boul.
A kis.
reikšmę. Toliau*, dokumentai? strantai ant savo vėliavų skel- karščiavęs kalbėtojas mušda
nuo Amerikos kolonistų.
4713 KO. ASHLAND AVKMCM
arti 47-too GatvAn
"Valandos: 4 Iki S vak. Nedėl lt
Anglija tais laikais jau tu
Valandos: nuo 3 ryto Iki t vak.,
■iki 12 ryte.
8eredoinl« nuo 4 H< 9 vakaro
rėjo parlamelitą. Tas puria
Kės. 2»14 W. 4Srd Street
Ir ji čia gyveno rami tris mėnesius nuraminta tuo atsaky
Nuo
ryto
Iki
plet
nientas leido įstatymus n<
mu. Jai nė motais, kad bent kiek nepridabosi ir jos vienturtis fTt l. Mt Klnley MS
♦J
'vien Anglijai, bet ir visoms
sūnelis berankiosl.amas gėles upelio pakrantėmis gali...
^ATSTOTO
savo kolonijoms. Ant kolonis
RALYS
O! kaip ji dabar sau išmetinėjo savo neatsargumų. Ji
Dr. I. E. MAKARAS
tų užkrovė aukštus mokesčiu?
IŠ FRANCU KALBOS SULIETUVINO
j
Lletuvys
Gydytojas Ir Chirurgas
’
hone
Seeley
7
439
nealiejojo kad jos balandėlis upeliu nuėjo, kurs šių valandų gal
ir muitus. Taip darė neatsi
)
Ofisas
10900
Ko. Mieblgua Avė..
DR. I. M. FEINBERG 1
jį negyvą plukdo. Taip bemąstydaina ji pasileido bėgti, ton Gydo
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki
4 po
spreijaliai vLsoklaa vyrų ir
klausius šios šalies žmonių.
plot. 0:39 iki 8:30 vakaro
moterų lytiškas Ugaa
pusėn.
Amerikos kolonistai išpra2401 Madlsnn Str., kampa* Wen-j
Uesrtdcnetja: 105SA Perry Avė.
—
Poniutė...
Klausyk!
tern Avė., Chica«o
Tel. Pullmto 343
džių kentė, buvo paklusnų?
landos: 2—4 po plet 7—9 rak.'
Abi moteli staptelėjo. Šauksmas sklido nuo upelio, bet jo
Anglijai. Bet su laiku tos ne
— Joneli!...
teisybės taip padidėjo, kad. ii
Gili kaimo tyla taip sustingo, kad Rožės ištarto balso, apaugusios gluosniais ir žilvičiais pakrantės viską slėpė.
ll
— Gelbėkit!
lėčiausias žmogus turėjo liepa Į nė vjeIlas ai(Ja>s „Cpakartojo
J. P. WAITCHES
J
DR. S. BIEŽIS
Lawyer
fl
LIETVV1S GYDYTOJAS
Tai nebuvo vaiko riksmas. Vyro balsas skambėjo.
„Įtenkinti i.e|«tkvnfiai..a i»<l<'
4i iž6jo i5 virtuv-, ki,Ni(.k() ,K.past(.b(-.jusi
IK CnillLItGAS
LIETI VIS ADVOKATAS
Rožė ir Ona susikabino rankomis ir tekinos Lėgo balso fl
“mL
..
vo.
•MSI South Hcrmitace Avė.
2201 Vtest 22ud Street
Tel. Itoiilevard taiso
Dėlto 1774 metais Amerikos I
■Tul. Ganai 42Z3
linkoii.
....
v.
m-i I
— D, Dievulėli! kur iisi
11005 K. Mk lilsan Avė.
alU-M. Si 14 W. 42ad Street
sionistaisuvažiavo
Flula I
Kosclnnd, III.
Tel. McKInley 4»»«II
Krantan moterys laiku atbėgo. Updy murstėsi žmogus.
elpbiĮou ir nutarė liepusi I
Nei\ingai slankinėjo po žalia veja sužėlusį kumią, apsuki
Vanduo kliudė kojoms tvirtai atsiremti. Jis viena ranka siekė
iioti toliaus Anglijosįsaky-1 ,lu,|ius
ir nieko neradusi sustojo prie virtuves lango.
karklų, o kitoje laikė apalpusį vaiką.
^UIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIllUIHIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIHHIIIHIIIIHIIimiHIIIIUHIHIlUlUIIUHK
Mins.
I
— Ona, ar nematei Jonuko?
P. CONRAD
j
— Jonelis!-.Mano mažutėlis Jonelis! klykė Rožė.
Sekančiais metais kolonistai
_ Ne> poniute; jis ,)ri(.s pu„valaiHli žaidė kieme, l-askni
Žmogus atsiliepė:
<„i niiikli.i ir, . nkilo pii< |a- j(( ,a,ma('.įyU>
maniau kad jis tami„to„ akyse anapus na
LIETUVIS FOTOGRAFAS
— Padėkit man jį išgelbėti!
ngliją. Pirmasis koliomstų* mų.
.
#
3130
S. Halstod St., Chicago, III.
Jaunoji motina ir tarnaitė suradusios kartį atkišo nelai
nusis su Anglijos karuomene
Kurie gaunate paveikslus 1S Lietuvos
—- Aš jo nemačiau.
vyko ties Bunker kalva.
mingam. Jis nusigriebė už jos ir ištraukė krantai! su vaiku.
neatldellodami pasidarykite daugiaus arba
didelius. Mes perimame senus padarome
•Moterys,
jaunoji
motina
ir
senoji
tarnaitė,
krūpčiojo.
1776 metais trylikos atski— Pasiimkite jį. Aš vienas be vaikb bučiau pigiai išbri
didelius. Sudedam ant vieno 1# kelty skir
Jos apibėgo rūsį, jaują, sodą, altaną.
tingą.
S
kolonijų atstovai pasiskeldęs.
Traukiamo
paveikslus namuose,
prie
s
nepriklausolnos. Tos kolo— Ar-gi jis butų išėjęs vieškeliu? s[x\jo jauna motina.
Rožė (Irebėdumu pažino savo kūdikį.
Bažnyčios,
sueigose,
veselijose,
grupes,
2
ijos pasivadino Suv. Vulsti
pavienius Ir tt. Darba atitekamo kuo**3
— Vartai užkelti.
— Ar jis dar kvėpuoja?
rlausla.
Phone Drover <309
a
>mis.
Rožės akys putėsi iš baimės. Viena mintis staigiai ją už
— Taip tamista, jis gyvas.
hminuiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiriMPrmtmmmmmimiiiiiiiiuiiiiiiiiS
Septynerius metus tęsėsi re gavo. Ji paliko nebylė, nedrįso žodžio ištarti. Bet Ona tų pačių
Ištikrųjų, vaikas vos-vos kvėpavo, bet kuomet motina ji
oliucija <lel nvpriklausornybaimę jautė, ir, dusliu balsu, galvą nulenkusi, drįso prabilti: paguldė ant pievos, jis pravėrė akis, nusišypsojo ir jo išbalu
&s. Pagalios 1781 metais An— Upė!...
sios lujielės prašneko:
;li,ia kapituliavo ir pripažino
Upė
buvo
paprastas
upelis,
vienus
tų
bevardžių
lųndių
— Mamyte.
iv. Valstijoms nepriklausokurs
įteka
į
Nemuną
vingiuodamasis,
putoja
po
plačiąsias
pie
Motina atsiklaupė prie kūdikio, paėmė savo glėbin ir praiybę.
Kadangi Liepos 4 d., 17761 vas, dirvonus sidabro juosta riša.
dė,įo jį bučiuoti.
1549-51-53 W. Chicago Avenue
■
Beveik vienu įsišokėjimu galima jį peržengti. Bet jis buvo
buvo pask<‘Fbta Suv. Vaiš
— Joneli!... Mano meiluži!... Mano širdele!... Sakyk ar
5Z1.
ijų nepriklausomybė, tad ta gan gilus, kartais smarkus, ypač rudeniop lietui ištikus, kaip tu mane pažįsti, ką tau skauda? Ar gerai jautiesi, o aŠ tave
Radandai, Pečiai, Kariena liko nacionalė Suv. Val- [Mstaromis dienomis, jis žymiai patvino.
nunešiu į šilta patalėlį.
tijų šventė, kuri kasmet čia
petai, Pianai, Victroloi,
Jo siauras tekėjimas, tečiaus pavojingas, skyrė kaimy
— Taip mamytė.
jsur iškilmingai miniMa.
nų sodybas. Vasaros metų pradžioje, Rožė nuomavo vasarna
Siuvamos Mašinos, Plau
Onos padedama ji trynė mažų skenduolio kiiiadį, ir vaikenamos Mašinos etc.
LOSELANDIEeiŲDOMEI. mį, ji kalbėjo:
palengva, atgavo visas pajautas.
Jis
pavojingas!
Jeigu kas negaunat regulia
Tai buvo gražus trijų metų vaikeliukas, didelių žydrių
—
Niekuomet
nieko
blogo
neatsitiko,
geroji
Ponia,
atsakė
“ikai dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’
akių, savo molinai panašių.
■ Cash arba ant lengvų išmokesčių.
medaus balseliu savininkas Jonas Vingis. Vingis buvo artimas
lėkite pranešti
— Eisime, aš tave nunešiuRožės vyro draugas. Rožei našlauti pradėjus jis \laug jai pa
■
Telefonas Monroe 3683
ANT LEVGAUDUI.
(Bus daugiau).
tarnavo, kaipo apsukru* turtų tvarkymo žinovas.
10624 So. MichiganAve.
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P. KVORKA & SONS !
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NEMUNAS
Išgelbėtas.
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s Laivakortes, į Lietuvą |
per Klaipėdą
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HETCVIŲ BATALttV DlKNKAkTLB

Šeštadienis,

2,

Liepos

1921

3

ORKOHJtS

'ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii

•S

PIRMAS DIDELIS PRANEŠIMAS

I NEPAPRASTA PIKNIKĄ
S. L. R. K. Labdaringos Sa-gos S-tos Kp.
44-tos ir So. Fairfield Avenue

Bažnytiniam Darže

Brighton Parko

Pradžia 4-ta vai. po pietų.

=

Šis piknikas bus vienas iš puikiausiu. Rengėjai yra gerai pasirengę priimti visus

S
E

atsilankiusius kogeriausia. Bus gėrimu ir šaltos košės. (Iee cream). Tat nei vienas
nepraleiskite šios progos bet visi ateikite.
Taip-gi bus puiku muzika prie kurios galėsite linksmai pasišokti.

=

§
=

E

Visus maloniai kviečia našlaičiai.
fiiiiiiimiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiifliimimiiifiimmii Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiin

S V.W. RUTKAUSKAS

Praktikuoja 30

ADVOKATAS
Oflsaa DidmlestjJ:

I 29 South La Šalie Street
Kambarį* 134
Telefonas Central 8390

Vakarais, 812 W. 33rd 8t
Telefonas:

Yards

4881

s DR. CHARLES

DR. G. M. GLASER
metai.

]

Ofisas 814* Bo. Morgan Bt.
Kertė 33-ro Bt.,
CKicago, IIL
8PECIJALI8TA8
MotsrUkų. VyrlSkų, taipgi «MronlAkų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nno 1D ryto
iki t po pietų, nno ( Iki S Talandą vakare.
Nedėllomle nao » Iki I po plet.
Telefoną* Varės 481

Lietuvių Ko-Operativiška Teatro Draugija Į

SEGAL į

Perkėlė acavo ofisą po ntun
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Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovi antra nuo žinystės. Kuri tauta augštai išsivisčiusi daiĮėję yra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai, muzika, skulptūrų yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviai privalome šioje musų
tautos atgimimo valandoje kodaugiausia prisidėti prie įkūnijimo tųjų dailės įstaigų. Kaip jau visų autoritetų yra pripažinta, ir
ko plačiausia išnaudoti teatrų dailė. Teatruose sulosią dramas tragedijas farsus ir t.t. Aš manau kad teatrų industrija
pakilo ir išsiplėtojo daugiau negu kita šaka ir kaipo prirodimu tarnauja faktas. Jog tūkstančiai Amerikoniškų Teatrališku organizacijų išmokėjo milijonus dolierių savo šėrininkam. Pelno kiekviena meta ir gali padalyti daugiau pelno negu kokia kita industrijų ant pasaulio. Su džiaugsmu galima pranešti jog Amerikos Lietuviškoj publika ir-gi subruzdo ir jau turi suorganizuota Teatru draugija kurios tikslas veikti labai plačiai ir parodyti kelia Lietuviam prie pramonės kuri pakels Lietuvių tauta ir atneš
gera pelną tam kuris stos į musų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžius kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Kliasos biznius užimti. Taip-gi parodyti kelia dėl musų jaunuomenės prie viešo veikimo ir parūpinti jiems vietas kur galėtų sulošti 11ctuviškus veikalus savo Teatre. Mes kviečiame visus prisidėti ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti šita organizacija vienų iš
didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai.

Nedėlioj, Liepos 3, 1921 m.
=

■

Idant supažinti plačiu Lietuvių visuomenė su pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Ko-operativiska Teatro Draugija (Lithuanian
Co-Operative Theatre Society) kuri tilpo Nuorganizuota 18 diena Birželio 1921 metu C'hicagos mieste. Su tikslu kad musų tauta ne
pasiliktu nuo kitų tautų. Nes šioje valandoje kada po karėj darosi pasaulije didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų
tautų tampa neprigubningom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės eina lcnktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo
Simus Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums reikia organizuotis reikia iš vieno veikti, reikia žiurėti kad mes galėtum dasiekti nors kitų tautų kultūrinio stovio ir būt neprigubningais pilnoj tojo žodžio prasmėj.

Rengia

<*

|

J4729 So. Ashland AvenueJ

[Lithuanian Co-Operative Theatre Society]

Spocijalistns

JD4IOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲj

■

(COMMON LAW TRUST)

|Valandosnuo 10 Iki 12 lfiryto; no«|
ĮJ2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki S:>»|
■vakaie. Nedėliotais 14 kll 1
Telefonas Dreiel 388*

GENERALIS OFISAS

Atlantic Theatre Bldg., 3946 W. 26th Street
Tel. Lavvndale

Cicero, Illinois

1700

Kapitalas ir Perviršis

$245,000.00

Liet. Vyčių Paskolos ir Taupymo

Turtas Apie

$3,000,000.00

BENDROVE
OBALSIS ŠIOS BENDROVĖS

Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje

“Dolerį Sutaupinsi ir Dolerį Turėsi”

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

S. D. LACHAWICZ

Bendrovės Turtas neša $65,000.00
Nauja Serija No. 26 Prasidės Utar., 5 Liepos 1921

LIETEVYS GKABOKI CS

Tatarnauju laidotuvėse kopigiausla.
Reikale meldžiu a'š^išaukti, o mano
darbu busite užgandfltotl.

Dabar yra laikas prisirašyti ir taupyti piningus nes in ateityje nesigailėsite.
Bendrovės ofisas randasi po No.

2314 W. 23rd Place
Clilcago, III.
Tel. Canal 2199

Turime už garbe priminti Lietuvių visuomenėj, kad dabar geriausias laikas perkelti Jūsų pinngus nesugadinus nuošimčių J valdiška Metropolitan State įlanka; kuris yra nelik po Valstijos
priežiūra, bet dar paremtas šios bankos fiėrlninkų
turtų viršijančiu daugiau kaip 12 Milijonų' Dol.
Kviečiame visuomenė pradėti
tauplntl savo piningus arba atidaryti čekių sąskaita šiame ban
ke. Mes lygiai busime dėkingi pradėjusiam taupyt ar tai didele ar maža suma pinigus galima atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo.

3230 Auburn Avenue
6v. Jurgio Parapijos Svetainėje, Kambaris No. 1

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MOKAME 3% I METUS
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Skoliname piningus ant 1-mo Mortgage už 6% Kclaujantiems į Lietuva parūpiname pasporta
ir viza dykai, perkantiems pas mus laivakorte.
Parduodame draftus, čekius pagal dienos kursą, kuriuos galima išmainyti visose Lietuvos bankosc

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

Ar Jus žinote?

ss*
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namų turi — Tai kodel-gi
Tamsta SAVO NAMO turėti
negalėtum?

EGALI rasti saugesnės vietos savo piningams kaip šioj senoj

Valstijinėj Bankoj, kuri yra po valdžios priežurę. Pradėk
taupinimo account’ą čionais šiandien.

$100.00

moka iki 6%.

Mes savo forcign exchange skyriuje siunčiame piningus , vi
sas dalis pasaulio, greičiausias patarnavimas žemiausios kainos.

Central Manufacturing
District Bank
Po Valdžios Priežiūra
Turtas suvirŠ

$6,000,000.00

1112 W. 35th Street

Mes
parodysimo Tamstai,
kaip
lengva jsigyti savo namas, atidedant
po keletą centų kožną dieną.
Tamistal laikas pradėti mokėti ran
dą pačiam sau Ir tuoml išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, ba4o, dulkių
Ir kitų šmėklų, tai reiškia puliuosuoti
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų,
mokyklų Ir lmžnyelų, čysto oro, ge
ros transportadjos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai Išaugtų tikrais
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios nplellnkčs: 79-ta gat
vė Ir Ashland Avė., 09-tą gatvė Ir
Westorn Avė., 83-la gatvė Ir K<slzle
Avė., arba “Parkholme”, “Portage
Park". “Westfleld”, “\Vestwoo<l’’, Ir
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus ,mokė
jimus Ir mėnesines sąskaitas suren
giamo bo jokių
kliūčių. Gaunate
"deod" Ir gvarantuotą "title polley”
su gvaranelja visoj Amerikoj žinomos
Chlcngos Title & Trust Kompanijos.
Iuiodamo namus kokių tik Tamstos
Širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar Jau pradėjo
me statyti daug namų.

AR JUS ŽINOTE?
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Kad pirkdami laivakortės per musų Biurų jusu pasažyrams patarnaus visuose reikaluose musu agentas Kaune, kurio antraša duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta
per
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EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai

809 W. 35th St, (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, III.
PASTABA
Mes nekalbame tik ant popoms liet parodome aiškus lakius, štai žemiau paduodant vardus nors ne
visli Imt tu kurto yrn daugiau žinomi visuomenei, atvažiavusiu tter musu Kiūra iš Lietuvos:

budu
arba

S47 First National Bank Bldg.,

Veronika Hadnuskaltė iš Jonavos Valsčiaus, su sesers, Barbora Bražinskas iš Plungės Valščlntis, Ona
Barkauskienė iš Radviliškiu Valačlaun, tina Vniilnitls iš Jurbargo Valsčius, Liudvika Mlkullčlenė Iš l’anovėžlo, Vladislovus Barkauskus Iš Radviliškio Valsčiaus. Juozapas Ir Elena Mikuli,' iš Panevėžio. Mtcfnntja,
(Ina ir Oenovaltė Barkauskas iš Radviliškio. Julijona Kazlauskienė iš Šiaulių, BrŠula. Petrauskaitė iš Ra
guvos. Vincentas Ir Julijona Kazlauskas Iš Šiaulių Valsčiaus, Cerllla Knelzis Iš Meškuičių Valsčiaus,
Liudvika. Juskevlčlukė Iš Ptlviškio Valsčiaus, Htanlslovus, Matilda Ir Zofija Butvilai, Iš Vllkkljos, Liudvi
ka Piliulė Iš Vilkaviškio Valsčiaus.

W. Monroe St.,
Chleago. III.
Telephone: Randolph 7400

Jeigu norite kati ir Jūsų giminės atvažiuotu J Amerika tai darykit šitaip:
Ateikit | musų Ittura ir mes padarysime tam tikras popleras Ir pasiųsime laivakorte dclet atvažiavimo
Jūsų laukiamu svečiu. Kiekvienas darantis bizni su musų |staiga gauna sąžiniška patartim ima patyrusių
žmonių, Krelpkiles šiose valandose:

kal

nes

pinigų.

tokiu
Itašyk

sučėdysl

daug
—

telefonuok

Hales Mannger

68

Kasdiena nuo 9 ryto iki 8 po pietų, Vakarais, 1 laminke, Ketverge,
ti ė įlomis nuo 9 ryto Iki 3 po pietų,

OARSINKITĖS “DRAUGE.’
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Kas norite pasinaudoti
abelnals
plonais atsišaukite pns mano ypatiš-

ADAM MARKŪNAS

z

Kad ateiviai nepiliečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važuoti į Europa bo
baimės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti į Amerika.

Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estonijos pagal naujų ĮVAŽIAVIMO TIESU gal at
važuoti į Amerika 34,247 ypatos Kad Lietuviams nebereiks važuoti į Ryga dėl išgavimo visa pasporto nes Amerikos Konsulas atvažuoja į Kauna kas mėnesį.

[r paukšteliai SAVO namų tu
ri, Ir kožnas Žvėrelis SAVO S

Musų pirmo mortgage investmentai

. i

Suimtoj

Iki 9

valandai.

Me
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VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVĄ LIETUVIAI AMERIKOJE.
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS.
R O SE LAND, ILL.

daro visaip.
Vieni vežasi Amerikos dolierius su savim, gerai juos paš
epę.
Kiti bijodami vagių ar neaimingų atsitikimų išsimaino
dolierius į auksinus ir siunčia
;i Lietuvą, pirm savęs, kad nu
važiavę patįs tuojaus pasiimti
galėtų.

Liepos 4 d. pagerbimui šios
šalies vėliavos rengiama dide
lės iškilmės kurios prasidės 9
vai. ryte vietoje po numeriu
10806 Wabash Avė. Kalbės įžymus anglų ir lietuvių kai
bėtojai. Dalyvaus Visų šventų
parapijos choras solistai ir pi
janistai.
Todėl kviečiami visi lietuviai
kaip Roselabd, taip ir Kensiu
gton, W. Pullman, Bumside ir
So. Chicagos dalyvauti pirmo
je didelėje iškilmėje, kad ne
nustelbtų mus lenkai, kurie
ir gi rengia panašią, iškilmę
šioje kolonijoj.
Rengimo Komisija:
J. Savickas,
A. Stapononas,
F. M. Jogminas.

Treti palieka savo pinigus
Amerikos bankuose, kad pas

PHILADELPHIA. PA.

Daug vargo prisieina atkel
ti, kol žmogus prisirengia j
kelionę Lietuvon. Užbaigt Čia
Amerikoj įvairus reikalui,
gauti pasportas, paliudijimas
apie užmokėtus taxus, išsirink
ti laivakortė — visa tai pada
ro daug rūpesčio.

KAIP JUSy AKIS
Ar esi nervuotaa, kenti galvos
skaudėjimą, ar tarnistoa akjs
uAardja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaua tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo,
kuris
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
1801 So. AsliLand Avė., Chicago
kertė 18-tos gatvės; S lubos
Kambarys 14-15-10*17
Viršui PLAU S Aptiektos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
va. Nedėliotais nuo 9 ryto iki
12 dlen

Bet didžiausias, be abejo,
rūpestis tai su pinigais. Kaip
su jais padaryti! — Žmonės

K----Tel. Off. Humboldt 4830

Kės.

Šeštadienis,

VRIŪGK*

Humboldt 3393

M. E. Z ALDOKAS
ARK1TEKTAS
1263 N. Paulina St.
Kamp. MiKvaukce Avė.
Chicago.

"•K

NAUJA LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ.
Pranešami visiems Lietu
viams, krautuvė po No. 4617
So. Ashland Avė. Kurioje ga
lima gauti visokių vyriškų
. drabužių1 ypač /taująd^ios ma
dos siutai, .čeverykų, marški
nių, kaklarišių, skrybėlių ir
kitokių aprėdalų.
Mes viską parduodami pi
giau negu kur kitur.
Malonėkite gerb. viengen
čiai Lietuviai atsilankyti pas
mus busite pilnai užganėdinti
visiems gerai pažįstami savi
ninkai

.

M. Kandis ir
J. Janušauskas
4617 So. Ashland Avė.
Pastaba: atvažiavusiems iš
kitų dalių miesto nes atlygi
nami, carferi.

iiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiii

kui galėtų sau pareikalauti,
kada tik jų prireiks.
Kuris būdas yra geriausias,
sunku pasakyti. Čia reikia pa
likti kiekvienam liuosų pasi
rinkimų: tedaro, kaip jam at
rodo geriau, kad. paskui kitų
nekaltintų “dėl blogo patarimo
Kas nori siųsti auksinus pirm
važiuosiant į Lietuvę, lengvai
ir patogiai gali tai atlikti
Draugo Pinigų Siuntimo Sky
riuje.
Persiuntimas greitas ir gva
rantuotas.

Norėdami žinoti iš anks
to kiek bus auksinų už
Jūsų pinigus, klauskite infor
macijų adresuodami šitaip:
Draugas Publ. Co.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, III.

BIZNIERIAI GARSINKITĖS
“DRAUGE”

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas
4442 So. YVestern Avė. •

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldieniais tiktai po pietų 2 Iki 6.

iTel. Canal 267

DR. C. K. KLIAUGA |
Kampai 18th St.
į Valanti.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak.

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiimuiiJiuiiiiiiiiu

' DR. S. NAIKEUS
LncTivn

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Ofisas Ir Gyvenimo vieta

2281 South Halated Street

Ant virinas i alversnl Ntnts **—*-

Valandos nuo lt Iki 12 ryte: nno
3 Iki 4 po pietų; nno 7 iki t vak.
Nedėllomls nno lt iki k.
Telsfsnns lordą

M44

S. D. LACHAWICZ
LDETUVY8 GRARORIU8
■ Patarnauju latdotuvAaa kopl»lauala. RelIkals ineldilu atalinaktl, o sanno darbą

bumu s Man tututi.

L
Tel. Canal

Gfclmgo, m.|

11M

Telefonas Armltage 9770

L YAKUBOWSKI
| Fotogratf fistsis

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos lt

Kompozicijos

2021 S. Weelcra Av<
Chicago, UI.

614 W. 18 Street
Chicago, III.
Tel. Yards 6666

iimmiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiii

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

ailllllljlililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiit

Blvd. 8448

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lletnvta Gydytojas,

Ir

Akntersn.
atoa a. Halated M. nticeco.
Valandos: 10—12 lft ryto 1—8 Ir
t—I vakare Ned. lt—11 U ryto
*------ --------- —----------------- ----------------------

————k

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
Rengiamas

Šeimyniškas Basket Piknikas

Universal State Banko
Nedelioje, Liepos 3, 1921 m.
RIVERSIDE MIŠKE
(FOREST PRESERVE)
Tarpe National ir Bergman Groves

Tai bus

Visų Depozitoriu, jų draugų, šėrininkų, direktorių ir
Banko Valdybos.
Tokio pikniko Lietuviai dar niekados nėra turėji. Todėl
visi esate kviečiami atsilankyti.
Muzika, Dainos, šokiai, žaislai, Lenktynės, Dovanos.
Programas prasidės 12 vai. diena.
ĮŽANGA VISIEMS DYKAI.
PRIVAŽIAVIMAS: 22-nd St. karais J vakarus iki sustos, paskui
paimti La Grange karus iki 28-th St., čia išlipti ir paeiti pora
bloku j dešino iki vietai.

V-r -r y , ,, , , M

Mainyk Savo
Bukime Pirmais Apvaikščioti
Nepriklausomybes šventę

Sena

D
Tavo senas karas (nevėlesnio mo
delio kaip 1912) gali būti atmai
nytas ir priskaitliuotas kaipo dalis
mokesčio ant naujojo.

LIEPOS 4tą DIENĄ

KAINA PRIEINAMA
KIEKVIENAM KIŠENUJ
KARAI

Ir Kitas šventes, kaip: Columbous dienų, Armistice dienų, Lincoln’o ir Wasbington’o gimimo,
Vainiku Dienų.

PARDUODAMI

ANT IŠMOKESČIO

(Riclunoiidas)

96

KARAI

Kad padidinus Patriotizmų ir Taupumą, šis bankas nu
pirko 5000 didelių Amerikoniškų Vėliavų ir duos DOVA
NAI kiekvienam, kuris atidarys Savings Account’a $5.00
ar daugiau pradedant Sukatoj, Birželio 4tą iki Sukatai
Liepos 2rai.
Šios vėliavos, kuriomis jus galit tikrai didžiuotis—ir
norėsite jomis papuošti savo namus visose patriotiškose
šventėse, jos stiprios ir užteks jums visam amžiui.
Mes nieko daugiau nereikalaujame nuo jūsų, kaip tik
pradėti Savings Account’ų $5.00,ar daugiau ir ar manote
šį Account’ų didinti.
Mes norime, kad kiekviename name kutų tikroji vėlia
va. Pradėk Vėliavos Account’ų dabar. Nenorėsi būti tik
tai vienas savo apielinkėje, kuris neturėsipasikabinęs vė
liavos.
Šias vėliavas galite pamatyti musų banko languose.

PASIRINKIMUI

KAS PIRMESNIS TAS
Nedėlioj, Birželio 26 .1. šių
GERESNIS
m. liko pašventinta nauja Šv.
Jurgio parap. bažnyčia ir mo DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ RŲŠIŲ
kykla. Pašventino tų puikų
ATDARŲ IR
triobėsį labai gerbiamas kun.
monsignoras Mason’as. JainUŽDARYTŲ MODELIŲ
gi tame dalyke buvo už pagal Visi pertaisyti Mitchells turi tą pa
bininkus vietinis klebonas, čią gvarancija ką ir nauji.
gerb. kun. Ignas Zimbiys ir Mėnesinio I-šmokesčio Pliano
Karo kaina
ISkalno
mėn. Mok.
kunigai Karalius bei Čepu- 200,00
$75.00
$25.00
00.00
100.00
30.00
kaitis. Pašventinimas įvyko be 400.00
175.00
35.00
didelių iškilmių, bet savo ke 500.00
,
200.00
40.00
C00.00
200.00
45.00
liu jis buvo labai jausmingas. 700.00
250.00
60.00
300.00
65.00
Ak! Kaip labai sugriaudino 800.00
900.00
350.00
60.00
širdis tų, kurie moka jausti, 1,000.00
400.00
65.00
kaip monsignoras Mason, bai Ant augStesnes kainos karų mė
nesiniai mokesčiai sulyg proporcijos.
giant angliškai pamokslų, lie
Nereikia mortgage mokėti
Nereikia
brokerage
ki* visiems
pakelt dešinę ir
Nereikia notarių mokėti
aimindamas, meldėViešpaties,
Nereiklu freiglito mokėti
<ad mus brangių tėvynę —
MITCHELL
Lietuva apgintų nuo priešų,
suprask Lenkų. Prie to “SuAUTO CO.
dink jausmus!” atgiedotas
DVI KRAUTUVES
Birutės choro, po vadovyste
ANT PIRMŲ LUBŲ
vietinio vargoninko Grajaus
2328
2334
Micliigau Avi-.
Miiiiignu Avė.
ko, ir-gi nebuvo balsu tyruose..
parduodami abiejose
O atminties atvirutės rūpesčiu Vartoti karai
krautuvėse.
p. Viktoro Kuraičio atspauzATDARA DIENOMIS
Ijntos ir paskleistos, tų visų VAKARAIS, NEDELIOMIS
jausmų ir meilę link Kristaus
Telefonas Victory 3805
Bažnyčios ir tėvynės palaikys VAŽINĖK KASDIENO O,
dar ir ant tolinus.
MOKĖK KARTA Į MENESĮ.
Ant tų atviručių yra pa
veikslas gerb. kun. Zimblio ii
tokio turinio eilutės:

č'

PEOFLES

STOCK
YARDS
STATE

BANK

Tiesiai ant Kampo 47-tos ir
Ashland Avė. Chicago
Visiems Žinoma kaipo Geriausią ir Mandagiausią

Patarnaujanti Lietuviams.

Laivakortes Tiesiog į Lietuva
$107.10 iš Montreal’o iki Klaipėdos(Memel)
(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).

(Šios eilutėn parušglos pa
gerbimui gerb. kun. t g. Zim DIDŽIAI SI, GREIČIAUSI PASAULY
LAIVAI, SAUKUS APSIEJIMAS
btio ir tų, kurie savo plytoSU KELEIVIAIS.
mis-skafikais prisidėjo pi
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
luistui gino naujos bažnyčios
ar netoli jo.
ir mok y Uos šr. Jurgio para
Į Lietuvą,, Lenkiją, Ukrainą ir
pijoj, Pliiladclpliia, Pa.)

Troškimas musų išsipildė:
Nauja bažnyčia įkurta!
(Tas širdis mus
pripildė)
Drauge su ja ir mokykla!
Valio! už tą, darbštus Klebon
Valio! Tau, Kunige Zimblv!
Štai Tau nuo mus padėkos
donė,
Nes mums darbuojies, kiel
gali.

Štai teikiam liautų Tau vai
• nikų
Už didžius darbus nuveiktus
Veiki uoliai—nematom dykų,
Tai ir vainikus nenudžius!

visas Baltiko Valstijas per
Hamburgą,.

SAX0NIA ........ Liepos 21
II

klcsos

$180.00, III klosoa
Taksų 5 dol.

$125

PER (IIEIIIIOI IUJ SOI TIIAMPTON
LIVEItPOOL AK «LASUOW
REREVGAItl \
Liepos 4
AQIITAMIA ............................. Liejies

(ASIAI.IA

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

NAUDOKI!ES PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.
Pinigus siųstus per musų ofisą išmokame į 26 dienas

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališkus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė
AVasbingtone. Parduodame lotus, namus, farnias. Padarome paskolos ir ajHlraudžiam nuo
ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sųžiniškai. Visais reikalais
kreilikitės pas

PAUL P. BALTUTIS & CO.
1 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

l.i< |M» lt

\l.K\MA ............................... Li<|H.s 12
MAUKETAMA ........... . Liepos 11

ĮJIZAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVĘ (jHICAGOd

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
I.IKTLVIS

AKIU

KPB< IAIJ8TA8

Palemrvlni vlaų aklų
tempimą kaa
yra
piielaat imi akaudAJlnio galvos, avalgu,
llo, aptemimo, nnr
votumu, "kandančius
Ir uSaldeguelns kariniu' aklų kreivos akys.
katorakto. nomleglo; netikras akis Indodam.
Kai omą egzaminus lektra pat adant la ma
liausiąs klaidus. Akiniai pritaikomi talelD'
gal. toli Ir eiti matantiems pagplbsta. BaP
gėk ta savo niėjlmo Ir valkus e.nanAlus
mokyklon. Valonuos: nuo 12 Iki k vakaro
Nedėllomis nuo m Iki 1 vai. po platų.

Dabar visi jau mus vaikučiai
Mokės lietuviškai skaityt
Ir melsis mus kalboj, • mažu
v• •
1553 W. 47 St. ir Ashland Av
etai,-lidefomu, Uraver IMMIO.
Išmoks lietuviškai rašyt.

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Habtsd Str.
Tel. Canal 2118

Valandos: lt ryto Iki
Gyvenimas:

t vakare

2811 w. tlrd Str.
Tel.

Proepeot >«(.

Jau jie daugiau nevirs į len
kus,
J jenkes, vokiečius, airišius;
Kurių minai mokyklon lanko:
Jie puoš mus tautų Lietuvius
Valio ir tiems, kurie aukavi
Plytelių šiem įsteigt namam
Vienume garbįs Dievų savo,
Kitame mokslų teiks vaikam!

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla

Mokinama: nngllėkos Ir lletuvlftkof
kalbų, arltmciikoM. knygvedyiitėz, ste
nografljoa, typetvrltlng, plrklybos tel
alų, Suv. Vaisi. Istorijos, abelnos Into
rijos, geografijog, polltlklnės eokno
mijos, plliefrysti’s, dailiaraAysti n.
Mokinimą valandos: nuo 9 ryto Iki
4 valandos po pietų: vakarais nuo
iki 10 vai.

Piranuda 3106 S. H&lsted St., Chicago

Chicago, III.
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FB*W1. OUB3S KOMCBRTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodamo už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko
liname piningus.
Evaldas & Pupauskas
849 W. 33rd St.
Yards 2790

2, 1921

Valio!

LIETUVIS DENTISTA8
Į1821 So. Halstcd St., Chicago, HL

K—-------- -

Liepos

MaAinėlių laifikama drukuoti ir ofiao darbama yra naujauaioa mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedui, Miubinins ir deimantinius; gramafotius lietuviSkaia rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiikn ir prusiSkų iSdirbyačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklui draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkųa instrumentui atsakančiai

Steponas P. Kazla\vski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL

Telefonu: DROVSB 7309

BeStadienls,

Liepv-

15*

OH JĮUGKS

Atyda! Puikiausias

■R

Nei, Liepos-July 10, 1921 m.
Pradžia 10 vai. ryte

Inžanga SOc
Šv. Kryžiaus Parapijos “Town of Lake”

Šis bus puikiausias piknikas šios vasaros, taip vadinamas “piknikas-retenybė”, kuriame

bus visokių įvairumų ir margumynų begalės: puikus šokiai, lenktynės visokios rųšies, gar

Chicago, Illinois

siausia muzika ir skaniausi valgiai. Bus duodamos dovanos už visokius atsižimėjimus, tarp

kitko gaus puikią dovaną, kas atvažiuos gražiausiai popuoštame automobiliu j e ir t. t.

NATIONAL DARŽE, Rjverside, III.
JOHNSTOWN SIUNTĖ PA
GELBOS PUEBLAI.
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(

Pinigas Daro Pinigą

aa

250,000.00 |

ii

Dolierių.

| Šio Banko turtas šiokia $3,000,000.oo |
£
£

Jįj
S

S

5

n
’., s yra didžiausia
.tuia ir t!
iitt'iM 1i£« iLietuvių
i«>t iiviii f iiumsiuc institucija
Tai
stipriausia
Amerikoje po valdžius užžiura.
Suv. Vai. Valdžia ir Chicagos miestas laiko savoAgiiuigus šiame
banke.
• 41 •

‘ t •'*

į. *

Ar tamstai ne butu malonu būt musiji koStlUlUTIU?
e' kurkfciarba
kito
Priduokite savo Įranky ne 'knvĮjutč bile
J»iiri<£
miesto banko. Kuria Jus uctižganė<(hia arba nėra Jiwu>įtaraukųs (kaijh> svelimtautiškas) — mes palys sukolckluosim ir perkelsim visus pinigus su nuošimčiais į šių

(Under State Government Supervision)

Perkelkit tuoj* — mokėsime pilnų nuošimti.

Pinigai Lietuvon

S

Geriausiai ir greičiausiai pasiunčia I'niversal State įlankas su
pilna garantija. PRISTATO 1 24 VIENAS. Parduoda laivakortės,
drartus Ir markės Pigiausiai iš kitų miestų prisiunsklte mums dobėriais o mes išsiunsime Lietuvon auksinais pagal kurso. Noredarni pirkti arba parduoti narna pirmiausiai atsilankykite į musų
Kcal Estate Dcpartmentii.

£

Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietij ir
vakarais litarninkais nuo 6 iki 8:80. Su būtomis visa d. iki 8:30 vak.

5

S

g
5

SZ

Medžių.
(Prisiųsta iš Am. Itaud. Kryžiaus)

Dės Moines, Iowa. Paproty.'

sodinti
medžius, atminčiai
tiems, kurie aukojo savo gy
vastis pasauliniame kare, da
bar ininia moteris.
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus dabojimo skyrius ir kiti
valstijos dabojimo skyriai jau
pasodino kelis medžius Vals
tijos sostinės žemėje. \ ie
35
S nas medis pasodintas atmin
ini p-lės dane A. Delano, AS merikos Raudonojo Kryžiaus
S
Dabojimo Skyriaus direkto
rės, kuri mirė eidama savo pa
reigas.

CHICAGO, ILL. |
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LAIKRODŽIŲ KRAUTUVĖ
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Parengtas

. Liet. Piliečių Darbininkų P. Kliubo

S
Nedelioje, Liepos-July 3, 1921
■
NATIONAL <Zaulevičiaus> DARŽE, Riverside, III. į

Pranciškus Angliekis
4045 Su.

Wood

Pradžia 9 vai. ryte

Kt.

lAnt antru luitu iš frunto, udinos nuo
|4-rlų lig b-šių vakarais nedėliota.
1

Į------------------------------------------------------------------------------------

|
Parsiduoda groserne Ir pieno stotis
(Milk Depot) su visa mašinerija
elektrikinis motoris štitna boileris
Sterliziug buksas pieno pilama ma
lšina 2 arkliai 1 pieno vežimas Ex■ preso vežimas ir boge. Lietuviai pa
sinaudokite šita proga kuri
neša
dideli pelną, priežastis
pardavimo
važiuoju Lietuvon.

150 Kensiugton Avc.

Įžanga 50c.

Lietuviui ir Lietuvaitės! Seni, jauni ir jiiaįį be skirtingo, Važiuokite j tų iškilmingų piknikų— bus
ypatingai j vairių šeimyniškų žaismių: vyrai peraitikrrins su moterims, kurie bus stipresni, reikės traukti,
o vaikinai su uiefglnoinu. Bus ir kitokių visokių dalykų, kurie tla neesate matę, tai turėsite progų pama
tyti ir užsiganėdinti
Meldžiam nepraleisti šios progos, o draugai Kliubo stengsis užganėdinti atsilankiusius svečius.
Kviečia,
VISI KLIUBO NARIAI
PASARGA: Važiuokite visais karais iki 22-ros g.it. paskui paimkite 22-roa ir važiuokite iki AVesiern
Electric, panku LaGrange kurie privež iki daržui.
.

ltoselaud. 111.

Parsiduoda bučerne ir groserne
dideli naujų gražus "ft.vtures” geroj
idznavoj apiclinkėj ir Biznis Casn.
Verta $5.000 parsiduoda už $3,000.
Kas norite dideli bizni daryti tai
gera proga skubinkitės nes turi būti
tuojuus parduota savininkas važiuoja
Lietuvon,

U

Sucedinsit pirkdami Ra
kandus dėl 4 Kambarių.

“DRAUGAS”

Chicago.

2334 So, Oukley Ate.
(P.

C.

M.)

PARSIDUODA Fire-burglar proof
safc-gcležine šepu, patogi dėl biznie
Reikalaujama vargonininkas Laiš rių
ku kreipkitės sekančiu antrašu:
,)ouu.s P. Evaldas
»L RI BAS
19 Glcnvvood Avė.
llinglianilon. N. Y.
šv. Juozapo

Brighton parkoje tapo atidaryta su daugel
naujų žiedų, laikrodžių ir visokių sidabriniu
ir auksinių daiktų. Dabar viskas esti parduodama už pusė kainas.
TV Taip-gi pataisuome visokius sugriuvusius
ncKcruH laikrodžius, revolverius ctc.
L. ANDRELIUNAS
4436 So. Fa’rfield Avė.
Chicago.

Antras Didelis Metinis

I

Parsiduoda
dvi ūkės Lietuvoj,
Kražių miestely, "Raseinių Apskri
čio. Viena ūke randasi pačiam Kra
žių miestclij 14L4 desintinų 4 budlnkai, stogai guotais dengti, labai
gražioj vietoj: Antra. Ūkė randasi
taipat •pačiame Kražiųiuiestelij, la
bai gružioj vietoj 37% descntinlu. ru
4 ritimais, budinkais stogai guotais
dengti
Kurie važiuojate Lietuvon
ir manote Ūkė* pirkti, o ypač, Kra
žiškei ir aplinkinui Raseinių Aps
kričio, čia gerų proga nusipirkti, sa
va dailioj vietoj Ūkės, už prieinama
kuinu nusipirkę nesigailėsite ir man
padėkosite. Norintejai pirkti tiedvi
ūkės meldžiu kreiptis šiuo adresu:

DAUGIAUS ATMINIMO

I UNIVERSAL STATE BANK I
Į 3252 SOUTH HALSTEO STREET

įiierikos Raudonojo Kryžiaus
skyrius buvo vienas pirmuti
nių atsiliepti į prezidento llar
dingo ir gubernatoriaus Slioup, iš Colorudos, atsišaukimų
pagelbėti I’ueblos vargingiems
piliečiams.Kaip tik greit Jolm
slo\vn skyrius sužinojo apie
nelaimę, tuoj pasiuntė pašėl
tos $2,000.
1889 metų tvanas užliejo
JolmstoYvn ir buvo vienas iš
•alsiausių Suv. Valstijų isto
rijoje.

$>

Į UNIVERSAL STATE BANK
g

LIETUVIS PAKDAVIEJAS.

Johnstown, Pa. Supra.-daniu:Puoblos padėt}, Jolinstown A-

Capital ir Surplus

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.

Kluoml turiu laimė pasigarsiti Lle-li
tuviu visuomenei kad aš esu Lie-lj
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN',
prlo 14-tos ir Halsted gatvių, tal-gi j]
brangus tautiečiui esate kviečiami j J
L. KLEIN dideliu krautuvė ir pas d
mano reikalaudami JOK 8HIMKUS I
arba Numeris 4-tas.
I

(Prisiųsta iš Ara. Raud. Kryžiaus)

Jei norite kad jūsų pinigai butų saugioje vietoje, kad
S jie uždirbtu jums gera nuošimti, kad galėtumėt sauo pi5 nigus su nuošimčiais pasiimti kaip tik prireikia ■— Visa| dos Dėkite į UNIVERSAL STATE BANKA.

.

R.

K.

SIU W. 33-rd Street
Tel. Yards 2790

Chicago.

Bažnyčia

ANT

PARDAVIMO

Bučeinė ir Groserne geroj vietoj,
Anj. pardavimo grocerne su pro- biznis išdirbtas per S metus Prie
perte, juirsiduoda iš priežasties ligos. žastis Išvažiuoju j Lietuvų. Atsišau
Atsišaukite:
kite:
4019 So. IIcrmltHgc Avė
Tol
Yards 5024

930 W. 35 rteoc

l’arsiduoda groserne Ir bučerpe
VARTOTI KARAI.
Kitoj daly šio laikraščio rasi musų geriausioj Lietuvių apgyventoj vie
dideli pugarsinima. Surask jj. Mes toj ant West tildės priežastis parpaimsime jūsų sena karų kaipo da davinio nesveikata. Atsišaukti
li mokesčio.
“ORAI GAS“
Miteliell
2320-2:134

S.

Aulo Co.
MUrigan Avc.

Tai yra stebėtina proga jaunuoliams pradėti Housekceping, Specijnliškas pasiūlymas dėl 4 kambarių
Yakundui kuriu susidedu iš sekančių dalykų: 3 šmotų seklyčios setus su tikra skūra apmuštos, 4 coliu
reniai Iš ąžuolo įuohogcny ar vvalnut medžio, siutui padaryti dailiai pnleruoti vertas $165.66 Seklyčios sta
liukas spalvas iš ąžuolo, walnut arba įsokogeny me ilžio, dailiai afrodantls vertas $12.00. Valganio kam
bario setas tjucen Anna mados, yialnut medžio, stalas 54 colltu apvalus išticsauias iki 78 colių, 5 kėdės Ir
viena keda su rankoms visos su skurlnems sedinems verta $135 66. Miegamo kambario 6 šmotu aetas
Ivory, aalnut arba aržolo medžiu padaryti. Lova pilnos mieros, kuuioda su 5 stalčiais ir dideliu veidrodžiu,
redamasai staliukus su 3 veidrodžiais Francužlško stiklo su 2 stalčiais, shefenner turi 6 stalčius ir duoilanlis
didelė pa si dėjimą, springsat resorinlal (Coli) iš tikro (kazlovoto) plieno padaryti, gvarantuoti ant 15 m
umlraSM 43 svarai iš tikrai baltos vatos padarytas sutrinto muterijolo viršų, kampai apvaliai susiūti visi

2334 Ko. Oukley Avc.
(A.

R)

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedčl.

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
Q BROADWAV

NEW YORK N Y

TIEKI Kelloue Be Persediuio iš AEW YOKKO per l.IBAA'A Arba
HAMBURGU — EITKŪNUS

I

LIETUVA

Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia:
“POIJINIA” Liepos, 6.
♦ "ESTONIA“ Rugpjūčio 3
“LITUANIA” Liepos 20
•
“1*01,ONIA” Rugpjūtis 17
I*us:iži<-riams tiesus pnlaruvImas tarp 14ltA('-I)ANZI<>-HulllTix, t'an
Visi laivai turi puikiu kambarius trečios kliasos keleiviam*
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. KEMPE, Gen. AVcstcm Phss. Agt. 129 N. LaKaile Kt. Chicago

Piirsiduoila namas iš priežasties
Parsiduoda 'krautuvė* pru sais sven- mano vyro Išvažiavimo Į Lietuva, la
to. Jurgio bažnyčia.
bai puikioje vietoje namo kaina tik
t lift ngu, III. $3,300.00 teiksitės atsišaukti.
903 W. »3rd Kir.
ANTON1NA JI ŠKIENU

EXTRA *2.000 PIGIAU

4653

So.

Roejiyvell

PARMOS ARTI CHICAGOS

Kūdikiai mėgsta JĮ f
Jie prašo daugiausl
Net ir mažyčiai žino, kad

BAMBINO
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
liiiosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, tačiau s tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už GOc.
apmokėtu pašto ttuatiaiu prisiunčiamo tiesiog iš 'abaratorijoa.

F. AD, RICHTER & CO.
3rd Avenue A 3Sth Street.

Boruttgb of Beockiyn, New York City

Chicago

Pardavimui bučernė. Ir groserne
arba mainysiu ant loto, namo, autoERA NEŠI M. Vi.
iiioliillaus ir tt Priežastį pardavimo
Surask musų rtidoTj pagarsinimų
sužinosite unt vietos
šiame laikraštij. Pašauk mus per
Kreipkitės:
telefoną tuojaus. Jeigu turi sena .ka
s
AUGUST GRIGAS
rų utsivežk ir palik, o namo galėsi
4005 S. Paulinu Klr.
su naujų karų parvažiuoti.
Miteliell Aulo Co.
2326-2331

“Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem I*’

Kt.

'l'iklal 10 mylių nuo dragos Į pie
tus arti upės ir automobilių |tc,lu
įlavežant augalus o ypatingai ankstyvas daržoves ) čis per dvi va
landas laiko, ūkės ,po 40tr >0 akrų
parslduodu labai pigiai ant įsmokeičlo Tal-gi Lietuvi jeigu manai ap
sigyventi ant ūkės tai čia dabar ge
riausia proga ir laikas yru važiui.t,
tr puinutyti derlinga Juodž'lai, au
galus, daržoves Ir t. t. o b.’.ibeionės
sp.dpirkti sau farma ibi perminąs
savo In.vlo ir palikti ncprigiilmingų
pasiturinčiu ir pralobti iitritijc. Pla
tesniu žinių lipia važitiviioa auloniohilials (Eseurston) Ateik, ru*y k
nuok pas

A n to n W. Radom s ki
2257 W. 23rd Place
Tel. Canal 1G55

K.

-Mleriguit

ii šmotai yra verta $225 06. Kuknlnis pečius su angliais Ir genu kūrinamas, priešais baltai enemeluotos su
nikeliais uptrlaiuotas didelio salio yra užtikrintas sumiisų pačiu gvarantaeljii, yra vertus $95.66 ir 1
kukninlu stalus su 4 kukninles krėslais padaryti iš kieto medžio puikiai palošuott verta $36.66.

Avė.

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.

N AMAI

J M

PIGESNI.

Parsiduoda naujas mūrinis namas
2 pagyvenimai po G ruimus cementoils livisuieulas piltu liontinei porėtai
gražus užpakaliniai porčial gražinu
sia vieta pietinėj ,-JuliJ ant parko,
kuiną tiktai $K,000 00 didelis bargenus Kų turite pasiunti uminlintii
adresuokite:
Cluiries I įnik
Ruoni 342 ,
151 Knudolpli KI.
urbs išryto ) namus
4515 Ko. Taliniin Avė.

SEMI K IRO VARGAI.
Mes' galimo jums pagelbėti įsigy
ti geresni karų. Surask musų pa
garsinimų šiame luikniėtlj.
Mllchcll Aulo Co.
2326-2334- K. Mierigan Avė.
Atdara Dianomta, Vak, ir Nedėl.

J

O

7

i
»

•St

čis yh-'Wl*s/imėtų- ibMktU' purdiioslnie ii/. $166 66 Alsus sykiu arba atskirai. Drihlms galiate palaiky(I
imi veli .nio Išsiimiimo. Apnioki*jlaio sanlygo- prltnik anm jmgul kostotnerio noru, I. y. imi lengv.a Išom>kėiiMiii. Virkite iA artlatesaės Juras* aausų kraiiluvė*s.

Dvi Lietuvių Rakandų Krautuvės

4201-3 Aicher Avė,

1930-32 S. Halsted St,
Ohicago, Illinois

ORXOQXI
=3T

6
IIIIHIIIIIII

2,

1921

.........................................................................................................................................................................................................................................................................imi...... .

Didžiulis Metinis šv. Jurgio
Par. Išvažiavimas

HEDELIOJ, LIEPOS JULY 3,1921
Daržas atsidarys 10 v. ryte.

Muzika griež nuo 1 iki tamsai.

Įžanga 35c Ypatai.
Kas te bus tai sunku aprašyti geriausias būdas persitikrinimo tai nuvažiuoti ir ištirti, tik

tiek galima priminti kad bus nepaprastų vėliausio išradimo įvairiausių žaislų, skaniausių val
gių ir gėrimų puikiausia muzika. Visi Šv. Jurgio parapijones žada važiuoti ir kviečia visus

Bergmans Grove,
f CHICAGOJEL
Panedėly, 4 d. Liepos Amerikos
Nepriklausomybės
šventė. Laikraštis tą dieną
aeišeis. Ofisas bus uždarytas.
“Draugo” Adm.

L. VYČIŲ 5 KUOPOS SUSI
RINKIMAS

MUSĮI REPORTERIO UŽ
RAŠAI.
LIET. VYČIŲ SEIMAS.

Liet. Vyčių Devintasis Sei
mas prasidės liepos 5 d. su iš
kilmingomis Mišiolais, kurias
laikys centro dvas. vadovas,
kun. Ig. Albavičius Dievo Apveizdos bažnyčioje 10 vai. ry
tų. Pamokslų pasakys, ncsena|
atvykęs iš Lietuvos, kun. Dr.
Ig. Česaitis, “Draugo” redak
torius. Tš bažnyčios atstov'.i
vyks j La Sallę viešbutį, ku
riame turės sesijas.

Riverside, III.
duodu įnešimų, kad Šv. Jono
Ev. dr-ja priklausytų” ir pa
aiškino Federacijos naudin
gumų. Jam ilgai tęsiant kalbų,
kiti pradėjo šaukti: “Dimša,
sėskis”. Pirmininkas paprašęs
laikytis tvarkos, leido apkal
bėti tų klausinių plačiau. Iš
klausius daug įvairių nuomo
nių, pirmininkas, suėmęs krū
von visų mintis ir pridėjęs sa
vo porų žodžių, leido balsuoti,
ar priklausyti prie Federaci
jos, ar ne. 22 balsu buvo už, o
10 prieš. Bet kada sumanus
pirmininkas pažymėjo, kad ne
bus judinamas draugijos iž
das ir nei kiek dėlto dr-ja ne
nukentės, ir kada buvo pada
ryta rinkleva, kad sudarius
Federacijai mokestį, tai ir tie
priešingi davimui 6c. davė po
10 ir daugiau. Tokiu budu su
rinkta paskirta mokestis 6
dol. Susirinkimas užbaigtas
gražiai ir visi kaip broliai
skirstėsi.
Nebus pro šalį paminėti,
kad Šv. Jono Ev. draugija šio
je kolonijoje iš pašelpinių vyrų
dr-jų užima pirmųjų vietų. Ji
yra Lab. Sąjungos Garbės na
rė, šelpia našlaičius. Dabar
įstojus L. R. K. Federacijon
parodė, kaip rupi jai tautos
politiniai ir kultūriniai reika
lai.

savo kaimynus. Valio!

visi 3 diena Liepos į Bergmans Daržą! !

KLEBONAS IR RENGĖJIAI.

Kviečia

kuriame kiekvienų sekmadie
nį rengiama piknikai.
Liepos 4 d. klebonas ir para- Į
Fabionas ir Miukievicz ved.
pijos komitetai rengia pikui- į buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionas
kų parapijos naudai. Piknikas Siuntimas pinigų, laivakor
žada būti toks, kokio nebuvo
tės, pašportai ir tt.
NOTARU ŪSAS
da nė Chicagoje, nė visoje apyKcal Eatate, Paskolos, Insurtnai
lenkėj.
'
Ir tt.
S6th St., Kamp, HaLsted St.
Tai-gi, tikimės, kad Liepos 809 W. Tel.
Boulevard Ali
Vai.: 9 Iki S kasdieną
4 d. teks ko naujo pamatyti,
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
ko niekas niekur nematė. Bus
Ned.: iki S po pietų.
įdomių dalykų.
Jurgis.

[uropean įmerlcan g unau

Lff-

LIET. VYČIU

IŠ NORTH SIDES.

Dr. M. Stupnicki

Lab. Sąjungos 6 kuopos su
3107 So. Morgan Street
sirinkimas bus sekmadieny,
OH1CAGO, ILLINOIN
Liepos 3 d., parapijos svetai
Telefonas Yartis 60X9
nėje.
Valandos: — 8 Iki 11 1S ryto:
Turime apsvarstyti daug 5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
mis nuo R iki 8 vai. vakare
svarbių dalykų. Todėl visi na ===t=
riai prašomi susirinkti.
Kvieėiunie susirinkinian ir
VALENTINE I) KESM AKI N G
visus draugijų atstovus.
COLLEGES
[6205 8. Halsted. 2407 W. Madison.!
A. Nausėda.
1850 N. Wells St.

Birželio 29 d., S. m., L. Vy
čių 5-ta kp. turėjo paprastų
susi rinkinių šv. Mykolo par.
svetainėje.
Prieš susirinkimo atidary
mų, mergaitės
ir kai-kurie
vaikinai žaidė svaidiniu parap. darže iki susirinko dau
giau narių. Po to pirm. A.
Mareika pašaukė
visus eiti IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
RAPIJOS.
svetainėn.
Parapijos piknikas.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt
inio. Destgning Mantui ir narnama
Susirinkimui atsidarius pir
Visi nortlisid iečiai uoliai IVletos duodamos dykai. Diplomai.
[Mokslas
lengvais
atmokėjlmala.
miausia svarstyta apie L. Vy Šios kolonijos moksleiviai
rengiasi į parapijos piknikų, >Klesos dienomis ir vakaraia Pasujudo.
Tariasi
suorganizuoti
čių išvažiavimų liepos 4-toj.
knygėlėe.
kuris bus Liepos 31 d. Visi relkalaukit
Tel. Seeley 1848
A.
L.
R.
K.
Moksleivių
Sus

Nutarta vienbalsiai, kad visi
SARA PATEK, pirmininkė.
dalyvausime,
MOoooMoeer
važiuotų į minėtų išvažiavimų ino kuopų. Pirmų susirinkimų
' ,
Pajūris.
ir kuopuikiausiai
papuoštų kviečia liepos 11 d. Dievo Ap
trokų. Prie to dar nutarta, veizdos svet.
GRĄŽINKIT ‘‘KORNEVILIO “Telefonas Boulevard 9199
5
kad kiekvienas kuopos narys
čia buvo A. L. R. K. Mok
VARPŲ” BILIETUS.
galės pasikviesti savo draugų, sleivių Sus-mo kuopa pirmiau,
> t)
DENTISTA8
arba draugę, kad ir ne vytį-tę, bet kažkodėl pakriko.
Visi kurie iš anksto paėmė par
SSS1 South Halsted Htr.
ir sykiu važiuoti.
Aštuoniolikiečiams vyrams davinėti “Komevilio Varpų” bi (Valandos: 9—11 A M.
1—5: 7—8 P. M.
Taigi, kurie nebuvote susi
Dievo Apveizdos mokyklos nepriklausantiems prie pašei lietus. prašomi neparduotus sugrą ■ 2.9A*29J2* 2^2*292*292*292* L
rinkime, liet norėtumėte links
alumnai žada susiorganizuoti pinių dr-jų patartina rašvties žinti nevėliaus Liepos 5 d.
mai sykiu važiuoti, tai malo
į draugijų, įkurti alumniečių Šv. Jono Evangelisto draugi Nesugrąžinti bilietai po liepos 5 Tel. Randolpb 2898
nėkite išanksto pranešti p. Pr.
dienos bus skaitomi kaipo parduo
jom
kuopų.
Jie
nenori
atsilikti
nuo
A. A. SLAK1S
Paliuliui.
Smagu žymėti, kad kiekvie ti.
ADVOKATAS
kitų kolonijų.
Iš anksto bilietų “Komevilio
Ofisas vidumlestyl
Susirinkinian
atsilankė iš
name dr-jos susirinkime prisi
ASROCIATION BLOG.
Varpams” galima užsisakyti pas
vietinio parapijos choro L
19 So. La Šalie St.
rašo
naujų
narių.
Šios kolonijos draugijos
A. Panavas. 5615 Hermitage Avė. Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų
J. Kišonas,
užkvietė visus
Panedėllals iki 8 vakare
Lai gyvuoja prakilni Šv. (Tel. Prospeet 5661) arba pas A.
rengia piknikų parapijos nau
Nedėliomls ofisas uždarytas
vyčius bei vytes dalyvauti jų
Jono Evangelisto draugija!
Mureikų, 2047 8t. Paul Avė. (Tel.
išvažiavime. Tam vienbalsiai dai rugpj. 21 d. National dar
Narys.
Humboldt 6942). .
pritarė ir visi pasižadėjo va že. Dabartiniu laiku Dievo
Neparduotus bilietus reikia pri o 12*2x2*2*2# 2x2*2* a#a9 «*s *
3 Tel. Canal (212
jį
žiuoti. Choro išvažiavimas bus Apveizdos dr-ja num. I prisi
duoti A. Mureikai.
ATSILYGINO.
dėjo
prie
rengimo
to
pikniko.
liepos 3 d. Jefforson miškuo
S DR. C. X CHERRYS *
A. Panavas,
LIETUVIS DENTISTAS
se.
Bilietų tvarkytojas. “«01 West 22-nJ & So. Leavitt St.
Kuomet Aušros Vartų para
Kun. P. Raščiukas visų šių
(’hlcųtn
#
Paskui buvo svarstomi ir
pija (West side) įrengė pikni
i Valandos: 9:20 A. M. to 12 Kg
sųvaitę
lankosi
pas
vietinį
1:00 P. M. to 8:00 P. M. “
kitokie reikalai, bet kadangi
kų (Birž. 26 d.), tai visi Me Lietuvos Vyžių Paskolos ir Tau
•*292*292*2X2*2X2*292*2X2*
klebonų,
kun.
Ig.
Albavičių.
buvo paprastas susirinkimas,
tropolitan State banko virši pymo B-vės susirinkimas pripuola
Daug
narių
laimi
savo
organi

tai
visi dalykai
atidėti
ninkai ir šėrininkai atsilankė. liepos 4 d. Kadangi ta diena yra
zacijai, Šv. Kazimiėro Drau Bet kai Šv. Jurgio parapija kaipo tautinė šventė, todėl B-vės Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
mėnesiniam susirinkimui.
Prie progos reikia paminė gijai Kaune.
(Bridgeporte) rengia piknikų susirinkimas įvyks antradienyje,
liepos !i d.
Valdyba.
ti ir tų, kad vietinis klebonas,
Liepos 3 d., tai Universal Sta
IŠ NORTH SIDĖS.
kun. A. Baltutis, atsilanko
Lietuvis Gydytojas Ir
te bankas Šv. Jurgio pa rupijos
L.
Vyžių
Chicagos
apskritys
lie

į kiekvienų vyčių susirinkimų
Chirurgas
distrikte taipat tų dienų netoli
Šv. Mykolo parapijos cho parap. daržo kviečia žmones į pos 4 dienų rengia gegužynę Bc1911 So. Halsted Street
Ir nesigaili duoti savo gražių
10 iki 11 ryto: 1 iki «
patarimų, o ypač kas link La ras savo rengiamųjį išvažia savo išvažiavimų. Ten, girdi, verly Mills. Dalyvauja Vyžių Valandos:
po plet. < Iki 9 vakar*
bdarybės labo. Jis pats nese vimų liepos 3 d. į Brummel bus “free” muzika. Gal to choras, bus prakalbų, žaidimų,nai paaukavo, kaip girdėjau, park atidėjo tolesniam laikui. banko prezidentas J. J. Klius lenktynių. Pasižymėję gaus puikių
dovanų. Programa prasideda 1
šimtų dolierių Lalnlarybei ir
tai daro iš dėkingumo Šv. Jur vai. po piet.-Kviečiami visi atsi
Tslefmna Pnllmaa
septynias-.lesimts penkis dolie- 18 DIEVO APVEIZDOS PAR. gio parap. klebonui už diviinų
lankyti.
Dr.
P.
P.
ZALLYS
rius Šv. Kazimiero Vienuoly
jam svetainės laisvamanių mi
Lietuvis Dentist&s
A. Bany*,
nui. Todėl, ir vyčių nepamir
Rimta draugija.
mani Mo. Mlrhlgan Arena*
tingams.
Z
Oegužynės komisijos narys.
RaMlaad. III.
šta paraginti, kad prisidėtų
TAIdtNDORt B lyta Iki B vakar*.
t
Birželio 26 J., š. m., Šv. Jono
Tel. Pu II man 849 Ir 91M.
(
visokiais budais Labdarybės
18 BRIGHTON PARKO.
Evangelisto draugija laikė pu
rėmimui.
Susirinkimui užsidarius, p. smetinį susirinkimų. Apsvar
Visos narės Nekalto Prasidėji JiiiiiiiiiiihniiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiHM
sčius draugijos bėgančius rei
A. Brazaitis pagrojo ant pia
18 BRIGHTON PARKO.
mo Šv. Panos Marijos moterų ir
lies. 1129 Independenee Rtvd.
kalus, eitu prie kitų darbų. Pa
no, o jaunimas linksmai, dai
Telefonas Voo Boi
994
mergaičių
draugijos
prašomos
susi

kelta Federacijos klausimas.
Tankiai
randi
Drauge
žinių
liai, lietuviškai pašoko ir žai
Pirmininkas paprašė įgalioti iš kitų kolonijų veikimo. Pas rinkti nedėlioj, liepos 3 d., 5:30
dė.
I. č—lis
nių padaryti pranešimų iš Fe mus rodos nieko neveikiama. vai. vakaro, bažnytinėn svetainėn
Rusas Gydytojas rl Chirurgas
Liepos 4 dienų Chicagos pu deracijos darbuotės. Įgalioti Vienok taip nėra. Brighton- Iš ten eisime į Lab. Sąjungos pik Spec4Jallstas MotcrUkų, Vyriško
niką.
Valkų Ir visų nhmnIAkų Ilgų
šta bus už/Jaryta. Laiškai ne niams paaiškinus apie A. L. parkiečiai veikia ir turi kuo
Ten pat prašomos susirinkti ir VALANDOS: 10—11 ryto 9—a p>
bus išnešiojami. Iš skrynučių R. K. Federacijų, p. J. Dimša pasigirti.
panedėlyje, liepa# 4 d.. 5:30 vai. pietų. 1—S vak. Nedaliomis 10—19 «
gatvėse vienų kartų bus išimti pasiprašęs balso sako: “Nors
Musų Nek. Pras. S. P. Mari vakare, iikur visos eisime į para Ofisas 8854 So. Halsted St., <9itea»
Telefonas Drover Beei
laiškai.
aš esu Federacijos įžeistas, bet jos parapija turi didelį daržų, pijos piknikų.
, Valdyba.

DR, G. KASPUTIS ll

LIEPOS 5,6,11921
InSALLE K1EŠBUTIJE
Laike Seimo įvyks šios pramogos

MilžmiškasPriešseiminis

IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 4, 1921
BEVERLY KALNUOSE
prie 87-tos, tarp Ashland ir Western
Pradžia 9:30 vai. ryto

DR. P, Z. ZALATORIS

PRANEŠIMAI.

KORNEVILIO
VARPAI”
KOMIŠKA OPERETTE

Seredoj, Liepos 6,
Aryan Grotto Temple
Wabath ir 8ta gatve

DR. A. A. ROTH,

mnnniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiinin

Bilietai sparčiai pardavinėjami.

Visos sėdynės rezervuotos

iiiiii imii iimm miii iiiiii iiiiii iuiii iimi iiiiii iiiiii iimi iiiiii iiiiii tiiiii iiitii i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

'Šeštadienis, Liepos

