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200,000 Graikų Puola Tur
kus Nacionalistus 

TAIKA SU VOKIETIJA 
LIEPOS 4 D. 

NEGALI RASTI PREMIERO 

SKAITLINGA GRAIKŲ AR 
MIJA PUOLA TURKUS. 

Nori paimti geležinkelių cent
rą. 

Paryžius, liepos 2. —Iš Kon
stantinopolio čia pranešta, jog 
graikų skaitlinga armija, apie 
200,000 kareivių, pakėlė ofen 
šyva (puolimą) prieš turkus 
nacionalistus. 

Armija pirmiausia pastum
ta ant Afium Karahissar. J i 
traukia link to centro išilgai 
geležinkelio. 

Karalius Konstantinas nu-

Jei graikams pavyks iš pir
mojo pakilimo pasiekti Eski-
sherli, tuomet visa turkų na
cionalistų karuomenė Ismido 
pusiausaly bus užkorkuota. 

Sąjungininkai grūmoja tur
kams. 

Konstantinopolis, liepos 2.— 
Sąjungininkų augštieji komi-
sionieriai painformavo sultano 
valdžią, kad ji jokiu būdu ne
peržengtų čia neutralės zonos 
nustatymo. Nes kitaip Turkija 
gali susilaukti karo. 

Sąjungininkai bara sultano 
valdžią ir už turkų nacionalis-

sprendė žut-but paimti tą ge- tų priešingus Sąjungininkams 
ležinkelių centrą ir užduoti ga- pasielgimus. 
lutiną smūgi turkams nacio-j Didysis veziras (premieras) 
nalistams. jTevvfik paša painforaiav.o na-

Graikai stato paskutinę sa- cionalistus, kad jie ' pildytų 
vo kazirę. Laimės, gerai. Ne, Sąjungininkų parėdymus. Ki-

Washington, liepos 2. — 
Žemesnysis kongreso butas 
dauguma balsų priėmė Knoxo-
Pcrterio taikos rezoliuciją. Ir 
tuojaus rezoliucija pasiųsta 
senatub Kaip šiandie senatas 
turi apsidirbti su ta rezoliu
cija ir visas reikalas bus in-
duotas Prezidentui patvirtinti. 

Sakoma, šiandie ir rytoj 
Prezidentas nebusiąs namie. 
Taigi, rezoliucija bus atidėta 
ligi liepos 4 dienos. Bet tą die
ną Prezidentas tikrai patvir* 
tinsiąs taikos rezoliuciją. 

Reiškia, l iews 4 d. gal su
lauksime taikos su Vokietija. 

Roma, liepos 2. — Italijos 
karalius negali surasti tinka
mo naujo premiero rezignavus 
premierui, Giolitti. 

Karalius Malbino 
Giollitti suorganizuoti naują 
ministerių kabinetą. Bet tasai 
atsisakė. 

Bus paskirtas Bonomi, ar 
kas kitas. 

C H I G A G O J E . ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
DAR KAS NAUJA. 

SENATORIUS FRANCE IŠ 
KELIAVO MASKVON. 

BAISENYBĖS "SAUSIE 
ŠIEMS." 

Ryga, liepip 1. — Amerikos 
senatorius France visgi Iške
liavo Maskvon. Kažkodėl bol
ševikai jam nepaskyrė puoš
naus vagono tai kelionei. Se
natoriui nurodyta paprastas 
antrosios kiesos vagonas. Se
natoriaus n«rai pildosi pama 
tyti Maskvą. 

Iš Springfieldo parėjo žinių, 
tą patį j kad valstijos lęgislatura paty

lomis pravedė tillių, kuriuomi 
Chicagos miestas gali kolek-
tuoti 3 nuoš. iš "baseballi-
ninkų" paimamo *pelno ren
giant tas žaismės su įžanga. 

Del to mieste pakilo truk-
šmas. I r jei tiesa, kad guber
natorius pasirašė, tai veltus 
irukšmas. Tokiuo būdu bus 
uždaryta Cliicagoje visa eilė 
"baseballinrnkų" daržų. 

darbininkai nuo dvarponių u i 
savo sunkų darbą. 

GAVO SUNKAUS DARBO. 

tuojaus norėjo rašytis prie 
draugijos. • 

• ' -

taip už juos gali tekti ir pačiai 
sultano valdžiai. 

Ismide labai mažai liko gv-r>.' 

ir taip bus gerai. 
Graikai patvirtina žinią, kad 

jie apleidę Ismidą. Bet tai pa
dare, kad tuomi žygiu intrauk-' ventojų. 130 tūkstančių graikų, 
ti į 
jos. 

spąstus dalį turkų armi fturkų ir armėnų pasprūdo čia 
ir Trakijon. 

Niekus Kalba apie Pasaulio 
Revoliuciją 

ARTINASI PASAULIUI 
RAUDONOJI REVOLIU 

CHA. 

Taip tvirtina Petrogrado vir
šininkas Zinoviov. 

Apie Suv. Valstijas. 

Trotzky kalbėdamas palietė 
ir Suv. Valstijas ir Japoniją. 
Sakė, kad tose šalyse ekono
minė padėtis kiek geresnė ne
gu vakarinėj Europoj. 

Bet 1924 metais Suv. Val
stijos bus pasigaminusios milž 
nišką karo laivyną. I r todėl 

Spriagfield, Dl., liepos 2. 
Valstijos legislatura išleido 
naują aštrų prohibicijinį įsta j Syracuse, jttalija, birž. 10 j 
tymą, tokį, kokio turbūt, ne
rastum visame margame pa
sauly. 

Reformatoriai džiaugėsi. 
Bet džiaugsmas virto susi

krimtimu. Gubernatorius tą 
įstatymą patvirtino. Bet at 
metė bilių. kuriuomi buvo ski
riamos lėšos tą įstatymą vy
kinti. 

Už užkabinėjimą moterų 
teisme pinigine pabauda nu-

j baustas Walter Bennett, 22 
in., 1308 Morse ave. Neturint 

i jam pinigų, pasiųstas kalėji
mai! atidirbti pabaudą. 

JAUNAS ARKIVYSKUPAS. 

% . . 
(koresp.). - K a r d i n o l a s Nava! PAŠAUTAS "BUSINESS" 
čia konsekravo Arkivyskupu I AGENTAS. 
Giakomo Carabelli. Tai jau- ;/ 

Nežinomi penki piktadariai 
vakar išpasalų užpuolę pašo 

niausiąs pasauly Arkivysku
pas. Nes eina vos 35 metus 
amžiaus. 

PASIRAŠĖ ARMIJOS BILIŲ 

Stockholmas. liei>os 2 .—Čia i 
v . . . I 

gauta daugiau žinių iš Mas
kvos apie trečiojo bolševikų 
internacionalo suvažiavimą, i 

'jis pramatąs, kad tais metais 
Suvažiavimas laikomas puo- S u v V a l s t i j o s t u r e s s u s į k i r -

šnioj salėj KremJiue. Atida- s t i s u A u ^ a u ž pįrmenyl>ę 
rytas tiesiog karališkai, su di- ; u r o s e 

dėlėmis iškilmybėmis. Atida-Į ' T r o t z k y k a l b e j 0 vokiškai. 
rymo kalbą pasakė vyriausias p a s k u i j o k a l b a b u v u s i š v e r s . 
Petrogrado komisaras Z i n o - t a a n g | i š k a į i r p r a n e uz i ška i . 
VIO V. 

Kalbėjo apie revoliuciją. 

jog Kalbėtojas pažymėjo, 
padėtis pasaulio revoliucijos 
reikale pagerėjusi. Visose ša
lyse siaučiąs ekonominis kri-
zis duoda gerų vaisių komu
nistų propagandai. 

Ypač Prancija ir Anglija 

ANGLAI PALIUOSAVO 
GRIFFITH IR KITUS 

AIRIUS. 

Dublinas, Airija, liepos 2.— 
Anglų valdžia iš vietos kalė
jimo paliuosavo jau senai a-
reštuotą žymų airių veikėją 

Washington. liepos 2. — 
Prezidetnas Hardingas pasira
šė armijos bilių. Sulig to bi-
Iiaus, ateinantį spalių mėn. 
Suv. 'Valstijų nuolatinės ar
mijos neturi but daugiau, kaip 
i:>0,000 vyrų. 

GEN. PERSHING — ŠTABO 
VIRŠININKAS. 

Washington, liepos 2. — 
Vakar gen. Pershing užėmė 
armijos štabo viršininko vie
tą. Buvęs viršininkas, gen. 
Mareli, ateinantį rudenį aplei-

zia armiją. 

Barcelona, Ispanija, liepos 
2. — Colonia aikštėje į žmo
nių minią pamestos kelios I 
bombos 12 Žmonių sužeista. 

Tokyo, h e R 1- — Japonija 
tariasi su -£mija Korėjos ir 
Manchurijos sienų klausime. 

vė "Tailor 's union" "busi-
ness" agentą Joseph Summe-
ry. J is paimtas ligoninėn. 

-

Iš\ Washingtono pranešta, 
kad proltibicijos vykinimo vir 
šininku Illinois valstijoje pas
kirtas John J . Kjellander. • 

J is bus viršininku ir cent 
raliame djstrikte. 

PLĖŠIKŲ DARBAI. 

Užpraeitą naktį po pietinę 
miesto dalį automobiliu tran
kėsi keli plėšikai. Automobi-
liuje buvo ir pora meTgisčių. 
Visa eilė žmonių apiplėšta. 

{ 

Birželio 26d. Šv. Krvžiaus 
bažnyčioj susituokė šios pore
lės: Liud. Žilius su.Elena Šil
kas ir St. Kukanauskas su 
Kaz. Baranauskaite. 

AUGŠTIEJI LIETUVOS 
VALDININKAI LANKĖSI 

TAURAGĖJ. , a ^ ^ 
Kėdainiai, čia aps i l an^ Sti 

Ministerių kabineto pirm.'Seimo narys A. Staugaitis, ku* 
Dr. Grinius ir finansų vice-pr.'ris matydamas, kad nėra nei 
Dobkevičius atvyko į Taura-įjąkios darbininkų draugij< 
gę birželio 6 d. Kadangi rei-jsu kun. vikaru Sugintu nuėju 
kėjo- važiuoti per 'Skaudvilį, |į vieną dvarą ir, sušaukę* dsar-
tai prie tam tyčia parengtų'bininkus, papasakojo jiems a-
vartų vaklžios atstovus suti- pie draugijų reikšmę ir nau-
ko ir pasveikino skaudvilie- dingumą. Darbinink. išklau 
čiai. Mergaitės abu minkste- abiejų svečių paaiškinimų,-
riu apdovanojo bijūnų gėlė
mis. 

Tauragėje sutiko augštus 
svečius susirinkę daug žmo
nių ir mitinge kalbėjo 38 ora
toriai. Kalbėtojai tankiai sku-
.ndėsi ant valdininkų, ant di
džių mokesčių, ant muitų 
nuo vežamų prekių, imamų ir 
tt. Geriausiai kalbėjo moky
tojas Mikolaitis. 

Iš pažymėtų pastabų gali
ma priminti, kad tauragie-
čiai, ners turtingi, bet nemo
ka turtą sunaudoti. 

Nes kai kurie dar iki šiol 
j laiko pinigus užkasę klojim
uose, ar kur kitur. Del praras
tų, ar pelių sukapotų pinigų 
buvę net du nusižudymu. 

Pas tauragiečius nėra to 
papročio, kaip pas uteniečius, 
dar kupiškėnus, kad sudėjus 
savo kapitalus, ką nors ben
dra pradėti veikti. 

Nutarta per Devintines pa 
daryti steigiamąjį susirinki
mą. Kadangi A. Staugaičiui t į 
dieną reikėjo važiuoti kitur, 
tai į Kėdainius nuvažir TC Sei-* 
mo narys A. Bulionis. 

Susirinko gana skaitlingaL 
Su atyda išklausė aiškinamųjų 
kalbų ir nutarė Darbo Federa
cijos skyrių tverti. Tuoj prisi* 
rašė 50 narių ir tapo išrinkta 
valdyba. 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

Po num. 4531 Broadwav irf-
tariamai sudegė mėsos krau* 
tuvė. Apgesinus gaisrą krau
tuvės ledaunėje atrastas u f 
darytas lavonas paties krau
tuvininko Mayor Seelig, 48 
metų.* 

Čia žemaičių būdu viens »uol 
:ito. slepiasi, ir "viens lotą* f^6l-kas nepatirta, 

i 

KATALIKŲ CENTRALĖS 
DRAUGIJOS SUVAŽIAVI

MAS. 

Arthur Griffith"ą ir kitus tris 
smarkiai paliestos to krizio. [jo pasekėjus. Tarpe jų yra ir 
Tenai tad ir revoliucioniniai; profesorius McNeill. 

i 

žygiai stumiami pirmyn, sa
kė Zinoviov. 

Anot Zinoviovo, Čeko-Slo-
v ak i jo j komunistų partija pa
siekusi 400,000 narių. Anglijoj 
i r Suv. Valstijose komunisti-
niai elementai veikią išvien. 

J i s ragino viso pasaulio ko
munistus but pasirengusiais 
kas valanda pakilti ofensyvon 
prieš buržujus. 

Anglija arti griuvimo. 

Anglai yra nuomonės, kad 
tuo paliuosavimu palengvin
sią sinn-feinerių vadams vei
kiau aptarti Londono konfe
rencijos klausimą. Nes ligšiol 
de Valerą vis dar tyli į An
glijos premiero pakvietimą 
Londono konferencijom 

UŽPUOLĖ TRAUKINĮ. 

Danville, IU., liepos 2. —-
Nakčia iš Covingtono važiuo-

Kitą dieną suvažiavime kai-: Jantį "B ig F o u r " traukinį už 
bėjo karo komisaras Trotzky, 
Juodžiausiais žodžiais jis nu
piešė ekonominį Europos pa
dėjimą. Sakė, jog vakarinėje 
Europoje veikiai viskasv turės 
griūti. 

Ypač Anglija yra atsidūru
sį ant pragaišties kranto, tvir
tino Trotzky. 

• 

puolė du plėšikai. 

Pašautas vienas ekspresinio 
vagono sargas, suskaldyta ge
ležinė spinta ir išimta kiek tai 
vežamų pinigų. 

Aplinkinių miestelių polici
ja kuoveikiatis apsupo mišką, 
kuriame piktadariai turėjo pa
sislėpti. 

Fort Wayne, Ind., liepos 2. 
— Rugpiučio pradžioje čia į-
vyks Katalikų Centralės dr-
jos (Catholic Central society) 
suvažiavimas. Suvažiavime be 
pasaulinių delegatų bus daug 
ir augštosios dvasiški jos. Bus 
ir Šventojo Tėvo delegatas iš 
\y ashingtono, Arkivyskupas 
Bonzano. 

FIUME'I GRŪMOJA NAU 
1 JA REVOLIUCIJA. 

Fiume, liepos 2. — Čia vis 
dar nerimauja žinomo d"An-
nunzio šalininkai. Galimas dai 
ktas, kad jie sukels naują re
voliuciją. 

KIEK PRANCIJA TURI GY 
VENTOJŲ. 

Paryžius, liepos 2. — Sulig 
oficialių apskaitymų, kovo 6, 
1921, Prancija skaitė 36,084,-
206 gyventojus. 

Pirm karo buvo 4viem mili-
onais gyventojų daugiau. 

TAFTAS PASKIRTAS VY- jos. Pirmuoju vyriausiuoju te i 
RIAUSIUOJU TEISĖJU, 'sėju buvo paskirtas Jolm Jay. 

'J is buvo teisėju ligi 1796 me-
Senatas tuojaus jį patvirtino. ] tų. Tafs metais jo vietą užė

mė Oliver Ellsworth. Washington. liepos 2. — 
prezidentas Hardingas augs 
čiausian šalies teisman vy 

1800 metais Ellesworth del 
senatvės rezignavo ir jo vie-

T . T . įl :tą užėmė John Marshall. Jis 
riausiuoju teisėju paskyrė bu - j . * n4 * 

. 0 TT i i.-- -A tr ištarnavo 34 metus, 
vusi Suv. Valstijų prezidentą _ . _ , . , 
, i r . n . TT i m 4?x T- Jam mirus buvo paskirtas Wilham Howard Taftą. J I S : T , ^ m ^ *X^ . . . . iRoger B. Taney. Po 20 metų užims nesenai mirusio vyriau-1 .e . . . . n

J. L • #w 
• ii IITI •*. • 'sekė teisėjas Salmon P. Cha-

siojo teisėjo Wlute vietą. i J . . 
n . , r OA , • ± n i*e. Sitam mirus 1388 metais 
Birželio 30 d., po pietų Pre- i . . J - ^ . . . . 

. j , - j o vieton paskirtas teisėjas 
zidentas jo paskyrimą pasiun- į ^ . . . . . • . 
, . . . . .. .. 0 . Fuller. Šitą sekė teisėjas Wni-
te senatan patvirtinti. Prae- • ., v . 

, , , /»» te, kurs praeitą gegužes mo
jus porai valandų senatas 61). ' . . , " • & & ' 
balsų prieš 4 patvirtino Taf- ™ 

kito slepiasi, ir viens Kita 
įtaria. 

Po mitingo buvo apskrities 
valdybos iškilmingas posėdis, 
o paskui finansų pirm. žiūrė 
jo iždinės įplaukų knygas, o 
inin. pirmininkas su daktarais 
Blažių ir Zakarinų aplankė 
bepročių ir apskrities ligoni
nes. Pirmininkas apėjo visas 
palatas, kalbėjosi ir klausinėjo 
ligonių ir rado visus geriausioj 
tvarkoj 

ar jis biu 
[vo apmuštas ir uždarytas le-
daunėn ir paskui krautuve, 
padegta, ar kas tokio kita tu
rėjo įvykti. 

Gal kartais krautuvininkas-
pats inėjęs vidun užtrenkė du
ris ir negalėjo išeiti. 

Bet kaipgi turėjo įvykti-
gaisras! 

KAIP DVARPONIAI APMO 
KA SAVO DARBININ-

KUSKUMEČIUS. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
I 

tą teisėju. Prisieks Uepos 7 d. 
Pnes balsavo trys repubhko m . m „, , 

* . . i Teisėjas Taf t yra Kanado-
nai ir vienas demokratas se- . .v , . ,. 

je iš kur tomis dienomis- gry-
natorius. Republikonai: Borah žta į Suv. Valstijas. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

iš Idaho, Johnson iš Califor-
nia ir La Follette iš Wiscon-| Kuomet jam pranešta, apie 
sino. Demokratas Tom Wat- jo paskyrimą į vyriausio tei-
son iš Georgia. ^ j sėjo vietą, Taftas pareiškė, 

Senate debatai buvo trumpi, jog jis visas gyvenimas turė-
Senatorius Knox iš Pennsiy- jęs ambiciją but augščiausiojo 
vania republikonų atstovų var teismo teisėju. Ir štai šiandie 
du pasiųlė patvirtintinti pas- jo norai pildosi. Tečiau, kuo-
kyrimą. Tą patį padarė sena- niet jo norai įvyksta pilnoje 
torius Underwood iš Alaba-' tikrenybėje, jo galvoje paky-
mos demokratų vardu. lanti mintis, ar jis vertas tos 

Senatorius Borah priešinosi augštos vietos, ar galėsiąs tin-
paskyrimui tvirtindamas, kad karnai tarnauti šaliai. 
Taftas per daugel metų nepra-' J is pranešė, jog liepos 7 d. 
ktikavęs advokatūroje, kad jis busiąs Washingtone ir tenai 
yra įsimaišęs šalies politikoje." priimsiąs prisiegą. Paskui 

gryšiąs į New Haven ir pat
varkysiąs savo reikalus, suri
štus su Yale universitetu, ku-

Suv. Valstijų augščiausias Į riame jis profesoriavo. 

Tečiau tas negelbėjo. 

Devintas vyriausias teisėjas. 

teismas suorganizuotas' 1789 
metais sulig šalies konstituci-

Ligi spalių augščiausias tei
smas neturės sesijų. 

Švėkšnos dvaras. Darbinin
kų su šeimynomis, ty. kume
čių, yra 22 ir 10 tarnaičių. 
Pinigais mokama po 20 auks. 
mėn., arba Amerikos pinigais 
28 centus, o metams išeina 
$3.36. Ordinarijos duoda: 46 
pūdai rugių, 10 p. avižų ir 18 
p. miežių. Išlaikoma karvė ir 
avis; bulvėms duodama 500 
kvad. sieksnių ir 2 pūram 
bulvių daržo, linų sėjama 3 
gorčiai; kambarys vienas nela
bai blogas; sandeliai yra. Mal
kų ir šatrų kiek reikiant par
veža iš dvaro. Dirbama nuo 
saulės užtekėjimo iki saulės 
nusileidimui, poilsio 3 vai. 
Šventadieniais dirbti never
čiama; šiaip liubsų dienų nė
ra. Susirgus kam-nors iš šei
mynos narių, yra veltui gy
dytojas ir vaistai; iš algos 
neišskaitoma. Moterys dienų 
neina. 

Tarnaitės gauna nuo 50—70 
auks. mėnesiui savo drapa
nomis, ty. ant metų nuo 600 
iki 840 auksinų, kas Ameri
kos pinigais bus nuo $8.40 iki 
$10.40. J 

Tai dar skaitoma viena iš 
geresuiųjų ordinarijų. Kituose 
dvaruose dar mažiau moka. 

Tai tokį atlyginimą gauna 

Jau ir town-of-lakiečių pik
nikas čia pat, liepos 10 d. Na
tional darže, Riverside, 111* 

J Jie sako, kad po prisižiurę 
jjimo į visų parapijų piknikus, 
jsigudrino ir dabar visas pa
rapijas "subytysią." 

IŠ ROSELAND. ILL. 

Liepos 3 d,. Visų Šventų mo* 
kyklos alumnai rengia pikni
ką par. darže. J ie įspūdingo
mis iškilmybėmis priims nau
jus narius į savo kuopą. Kun. 
N. Pakalnis pasakys prakat-. 
bą. Ši alumniečių kuopa smar
kiai dirba; tas gyvumas la
biausia apsireiškė per vaka-
cijas, kai p-lė Frajeraitė, raš
tininkė, ėmė dalyvauti kuo
pos veikime. 

GARSINKITĖS "DRAUGE.*9 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; šilta. 

PINIGŲ KURSAS. 
svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, liepos 
buvo tokia pagal Merclianta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 3.76 
Prancijos šimtui frankų 8.06 
Italijos šimtui lirų 5.01 
Vokietijos šimtui markių 1.34 
Lietuvos šimtui auksinų 1.34 
Jjenkijos šimtui markių .06 
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SĖTUVIŲ KATALIKŲ DUaaVAOTIS 

j "DRAUGAS" 
Ona kasdieną išskyrus nedėldienioj. 

PRENUMERATOS KAINA: 
3HICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams • • • • • ^ 9S.0O 
Pusei Metų ..Ka.*«Ma*4Būi" **°* 

HJV. VALST. 
Metams ••-s-, . T . - . . S%>.00 
Pusei Metų ..>-r S.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
tas skaitosi nuo uisirašymo dienos 

'iH nuo Naujų Metu. Norint permai-
jjyt i adresą visada reikia prisiųsti Ir 
i ienas adresaa Pinigai geriausia sių-
j?iti išperkant krasoje ar arpresa "Mo-
• W Order" arba Jdedant pinigus | 
•tgistrųotą laišką. 

T " D R A U G A S " PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

LIEPOS 4-OJI DIENA. 
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Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Norėdami, kad Amerikos 

lietuvių visuomenė pamaty
tų Lietuvos soeijal-demo-
kra tų i r jų draugų Ameriko
je pragaiš t ingus Lietuvai 
darbus ir kad pažintų Lietu
vos valdžios atstovų i r kitų 
žmonių nuomones apie juos, 
de4ame iš Kauno " L a i s v ė s " 
iš t raukas , Štai jos : 

98 posėdi^ 1921 m. Gegužio m. 
2 1 d . 

instrukcijomis, atsišaukimais, 
nutarimais, laiškais, kurių vi
są eilę pat iekia i r " A a b u k a 
komunizmą" (elementorių ko
munizmo) remdamas prįrodo, 
kad komunistai savo tikslams 
pasiekti leidžia sau visokių,ko-
kių t ik gali priemonių var to
ti. Teismo tardymo daviniais 
išrodo, kad komunistai sten
giasi nuverst i esamąją vals
tybės tvarką svetimų valsty
bių naudai , kur iam tikslui pa-

St. Seimo Pi rmininkas Stul- siekti, net iktai savo žinioje ir 

Liepos 4-oji diena y ra mi
nėtina kiekvienam amerikie 

į i c iu i . T a diena y ra Suv. Vals-
[tijose naeionalė šventė. Tai 

uv. Valstijų Nepriklausomy
bės paminėjimas. 

Suv. Valstijos nepigiai įgi
jo nepriklausomybę. 

Ligi 1774 metų šiandieninių 
Suv. Valstijų žymią dalį valdė 
Anglija. Tais laikais čia nebu
vo dar tokių didelių miestų, 
vientik sodybos marguliavo. 
Europos išeiviai čia buvo ap 
sigyvenę kolonijomis. Tas ko
lonijas valdė Ispanija, Portu
galija ir Anglija. Anglijai pri
klausė visos šiandieninės. Ry
tą valstijų kolonijos. 

Tų kolonijų gyventojams pa
kar to vilkti Anglijos jungą-
Anglijos valdymas buvo auto
krat inis . Pr i re ikus Anglijai 
pinigų a r kitų produktų, tuo-
jaus visa ta i išreikalaudavo 
nuo Amerikos kolonistų. 

Anglija tais laikais jau t u 
rėjo parlamentą. Tas parla
mentas leido įs tatymus ne 
vien Anglijai, bet ir visoms 
savo kolonijoms. Ant kolonis
tą užkrovė aukštus mokesčius 
ir muitus. Ta ip darė neatsi 
klausius šios šalies žmonių. 

Amerikos kolonistai išpra-
džių kentė, buvo paklusnus 
Anglijai. Bet su laiku "tos ne
teisybės ta ip padidėjo, k a d it 
ėeiausias žmogus turėjo nepa

sitenkinti nepakenčiama pade 
timi. 

Dėlto 1774 metais Amerikos 
kolonistai suvažiavo Pliila-
delphijon ir nutarė nepasi 
duoti toliaus Anglijos įsaky
mams. 

Sekančiais metais kolonistai 
ėmėsi ginklų ir sukilo prieš 
Angliją. Pi rmasis kolionistų 
mušis su Anglijos karuomene 
įvyko ties Bunker kalva. 

1776 metais trylikos atski
rų kolonijų atstovai pasiskel
bė nepriklausomos. Tos kolo
nijos pasivadino Suv. Valsti
jomis. 

Septynerius metus tęsėsi re 
voliueiją d e l , nepriklausomy
bės. Pagalios 1781 metais An
glija kapituliavo ir pripažino 
Suv. Valstijoms nepriklauso
mybę. 

.Kadangi Liepos 4 d., J.776 
m.., buvo paskelbta Suv. Vals
tijų nepriklausomybė, tad ta 
diena liko naeionalė Suv. Val
stijų šventė, kuri kasmet čia 
visur iškilmingai minima. 

. -. .. 

ROSELANDIEčIŲ DOMEI. 
Jeigu kai neg-aunat regulia 

rilkai dienraščio "Draugo" 
malonėkite pranešti 

ANT L8VGATOTO, 
10624 So. Michi*a*Ave. 

ginskis posėdį a t idaro 9 v. 50 
min. ry to i r praneša kad Se
niūnų Sueigos nusis tatymu die 
notvarkė sekančiam posėdžiui 
bus visuomet nusta toma ir 
jon įnešami pakeit imai bus 
svarstomi kiekvieno posėdžio 
pabaigoje. 

Toliaus, šios dienos posėdy
je buvo kalbama del socialde
mokratų, Gegužės 1 dienos 
šventės t rukdymo, interpelia
cijai svarstyt i . Soc.-dem. savo 
kalbose stengėsi prie šioje in
terpeliacijoje pažymėtų faktų 
jungt i dalykus, kurie buvo 
statomi anose dviejose atmes
tose interpeliacijose ir apie vi
są kuoplačiausiai kalbėt i ; gi i 
jų daromus priekaištus, tiek 
valdžiai tiek interpeliantų, 
nuolat užgauliojamiems kr. 
d-ams prisėjo i r gi visus už
metimus at remiant daugiaus 
kalbėti ir brangų laiką gaišin
ti. Interpeliaciją svarstyt i ne
baigia,—liko dar užsirašę keli 
kalbėtojai. Bet kr. dem-tų pa
siūlymas, kalbėtojų eilę užda
ryti — liko pri imtas. 

Sekretoriui Radzevičiui in
terpeliaciją perskaičius, Kr . 
Aps. M i s Šimkus plačiai supa
žindina St. Seimą su esama po
litine bendra padėt imi; aiškina 
Valdžios, kaipo valstybės tvar
kos ir. piliečių laisvės ir ramy
bės sargyboje stovinčio orga
no pareigas bei karuomenės 
reikšmę. Toliaus, dokumentais 

valdžioje tu r i profesines są
jungas, bet i r " r a u d o n ą j į " 
jaunimą savo globoje laiko ir, 
kaip t a rdymas parodo, " A u š -

bė lozungus: "Dfc adravstvu,-
jet n i - j i i n t e m a c i o n a l " ir 
"Sa l in Lietuvos buožių val
d ž i a " i r t iems paiL obalsiai. 
Pas suimtuosius rąstą ginklai, 
sprogstamoji medžiaga ir dau
gybė komunistinės l i teratūros. 
Visa ta i buvo parengta ne 
žaislui, bet žmonių kraujui lie
ti k Lietuvos laisvei naikin
ti , o a r ta i leistina? 

Skipitis, Vid. Reik. Minis, 
aiškina kad Apskr. Viršinin
kai, už jiems pavestos sryties 
tvarką atsakomybę nešdami ir 
kas komunistų rengiama, kad 
šventę saviems priešvalstylii-
niams t ikslams išnaudojus ži
nodami, negalėjo į ta i nerea
guoti i r betvarkiai ar net su 

n i u n k a i " i r gi komunistų or- irutei laisvai vystis leisti. Pa-
ganizacijoms priklausę. Pro- brėžė, kad ir St. Seimo narys 
fesinių sąjungų centro bįuras Plečkaitis neleistoje demons-
yra tų pačių ką ir komunistų 
parti jos centro komitetas as-
menų vedamas. 

Valdžia iš anksto visa tai 
žinodama i r Lietuvos laisvės 
sargyboje stovėdama ir žino
dama kokiu būdu i r kuriuo 
tikslu kai-kuriose vietose 1 
Gegužės dieną norima " švęs 
t i " , negalėjo tos " š v e n t ė s " 
t inkamai nepasirengusi laukt i ; 
dėlto kad i r pilnai užjausda
ma ir kaipo pati iš darbo 
žmonių tarpo kilusi, darbinin
kų išsivadavimo siekimams ir 
džiaugsmui p r i t a rdama ką 
priparodo kad ir 1-os Geg. m. 
dienos valstybine švente pas
kelbimas, Valdžia del netikrų 
neva tai darbininkų globėjų— 

tracijoje dalyvavo, kur net 
riaušių pavojaus buvo. Atst . 
Kair iui kalbėti nebuvo truk
doma, bet kadangi buvo bet
varkės pavojus, — minia 
buvo išskirstyta. 

Plečkaitis (s. d.) sako, kad 
soc.-dem. frakcija į komunistų 
veikimą trupučiuką ki ta ip ne
gu A-aldžia veizinti (IŠ vietų: 
"žinome, žinome i r ne trupu
čiuką!"). Toliaus kalbėtojas 
stengiasi įrodyti, kad komu
nistų part i ja Lietuvoje esanti 
ta ip silpnutė ir nieko nereiš-
kianti, kad su ja net nei skai-
tyties reikalo nesą ir ta ip savo 
garpstyjnus išvedžioja, kad 
tik, tik nepasiūlo tiems nekal
tiems kūdikiams, netiktai jų 

provokatorių veikimo, kai-kur u ž ž a i d i l l l Q n e j m u s t i , bet da r 
" š v e n t ę " sutrukdyt i turėjo. 
Marijampolėje demonstracijų 
rengėjai nenorėjo duot i savo 
parašų ir už demonstracijos 
pasekmes ant savęi? atsakomy
bės pasiimti i r be vietos val
džios sutikimo demonstraciją 
surengę stengėsi gini įuqta*^a 
jėga įsiveržti kalėjiman ir su
imtuosius prasikaltėlius paleis
ti . Vilkavišky ir k i tur demon
s t ranta i ant savo vėliavų skol- karščiavęs kalbėtojas mušda 

piroksilino ar bombų — iš jų 
nupirkt i . Valdžia komunistus 
bausdama jų giminių neapi-
kantą užsitraukianti ir ta i esą 
labai negera. 

Čapinskis (s. d.) nori, kad 
darbininkams butų leista orga-
uizuoties ta ip kaip kas nori. 
(Ii vietų: "Kad vieni kitus 
žudytų, kaip Maskvoje"). Jsi-

mas krūt inėn sakosi esąs krik
ščionis (*visi juqkiasi) ir aiš
kina, k a d s. d-tų frakcijoje 
skilimo' nesą, nors ten esanti 
kova, kur i esanti labai geru 
daiktu. Baigdamas sako, kad 
nereikia stebėtis kad komunis
tų atsišaukimai rašomi rusų 
kalba, nes girdi i r Kr . Aps. ir 
Vid. Reik. M-jose daug rusų 
raugo esama. (Iš v.: "Ir Susi
siekimo M-jojej"). Visa kas, 
jo nuomone esą gerai, t iktai pi-
rokslinas ir bombos tai jau lyg 
biskutį ir nebegera. 

Beržinskis (d. fed.), į s. dų 
Darbo Federacijai daromus 
užmetimus, kad buk tai D. F . 
ją valdžia palaikanti , atsaky
damas nurodo, kad D. F . kai
po griežtai ant valstybinio pa
grindo stovinti darbininkų 
organizacija, visuomet prisi
laikydama esančios valstybėje 
tvarkos ir įs tatymus gerbda
ma, bet ne del Valdžios sim
patijų ar ko kito, — kliūčių 
nesutinkanti . I r soc. dem-ams 
pataria tuo p a t keliu eiti, jeigu 
jie nori, k a d ir jiems veikti 
nebūtų t rukdoma. Je igu soc. 
d-ai nori darbininkus savo pu
sėn pa t raukt i , te neveidmai
niauja t a ip ka ip pavyzdin Vil r 

kavįšky, kur s. d to Plečkaičio 
surengtoje demonstracijoje, 
raudoną vėliavą nešė milionie 
rius kapi ta l is tas ; tegul ima 
darbininkų reikalais rupintie-
si, o ne tuščiais žodžiais švais
tydami, svetimas įdėjas sklei
džia. Tuomet s. d-ai įsitikins, 
kad ir be privilegijų Lietuvo
je darbininkams galima lais
vai organizuotis ir del savo 
būvio pagerinimo dirbti . 

Bet kalbėtojas abejoja, ar 
profesoriai ir advokatai , ku
rie nežino kurios rankos delne 
pirmiaus pūslės susitrina, kuo
met nors supras tikruosius 
daibininkų reikalus ir ar kada 
supras, kad nei juodojo nei 
raudonojo kapitalo naudai su
sipratę darbininkai save p*.-* 
vorgti nebesiduos. 

A k i s . 
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Laivakortes [ Lietuvą 
per Klaipėdą 

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10 I 

| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. | 
E Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per j 
E Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 1 
S ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va-
į žiuojantiems Lietuvon parūpiname p#sportus ir kitus reika- £ 

lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui. 

-
-

-
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus S 
perlaidomis, čekiais .ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant r 
pinigu visoje-Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- = 
sia išsipilkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- -
rite ir įdetuvon parvažiavę pinigus gausite paetose arba bankose 

• 
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 

Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI- : 
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau § 
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną ui savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da-

i - ' 1 1 • ' 
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BATSTOAS RALYS 
/š FRANCU HALBOS SUUCTUVfNO 

NEMUNAS 

Išgelbėtas. 
— Joneli!... 
(1 iii kaimo tyla taip sustingo, kad Rožės iš tar to balso, 

nė vienas aidas nepakartojo. 
J i išėjo iš virtuvės kieman. Nieko nepastebėjusi nerimasta 

vo. v 
I * 

— O, Dievulėli! kur jis? 
Nervingai slankinėjo po žalia veja sužėlusį kiemą, apsukę 

namus ir nieko neradusi sustojo prie virtuvės lango. 
— Ona, ar nematei Jonuko f v 
— Ne, poniute; jis prieš pusvalandį žaidė kieme. Paskui 

aš jo nemaėiau. Aš maniau kad j is tamistos akyse anapus na 
mų. 

• — Aš jo nemačiau. 
Moterys, jaunoji motina ir senoji tarnai tė , krūpčiojo. 
Jos apibėgo rūsį, jauja, sodą, altaną. 
— Ar-gi j is butų išėjęs vieškelin! spėjo jauna motina. 
— Var ta i užkelti. 
Rožės akys pūtėsi iš baimės. Yiena mintis staigiai ją už

gavo. J i paliko nebylė, nedrįso žodžio ištart i . Bet Ona tą pačią 
baimę jautė, ir, dusliu balsu, galvą nulenkusi, drįso prabi l t i : 

— Upė!... 
Upė buvo papras tas upelis, vienas tų bevardžių upelių 

kurs įteka į Nemuną vingiuodamasis, putoja po plačiąsias pie 
vas, dirvonus sidabro juosta riša. 

Beveik vienu įsišokėjimu galima jį peržengti. Bet j is buvo 
gan gilus, kar ta is smarkus, ypač rudeniop lietui ištikus, kaip 
pastaromis dienomis, jis. žymiai patvino. 

J o siauras tekėjimas, tečiaus pavojingas, skyrė kaimy
nų sodybas. Vasaros metų pradžioje, Rožė nuomavo vasarna
mį, j i kalbėjo: 

J i s pavoj ingas! 
— Niekuomet nieko blogo neatsitiko, geroji Ponią, atsakė 

medaus balseliu savininkas Jonas Vingis. Vingis buvo artima,* 
Rožės vyro draugas . Rožeį našlaut i pradėjus j is daug ja i pa
tarnavo, kaipo apsukcųs tur tų tvarkymo žinovas. , 

I r ji ėįa gyveno rami t r is mėnesius nuraminta tuo atsakv 
mu. J a i nė motais, kad bent kiek nepridabosi ir jos vienturtis 
sūnelis berankiodamas gėles upelio pakrantėmis gali... 

O! kaip ji dabar sau išmetinėjo savo neatsargumą. J i 
neabejojo kad jos balandėlis upelin nuėjo, kurs šią valandą gal 
jį negyvą plukdo. Taip bemąstydama j i pasileido bėgti ton 
pusėn. 

— Poniutė... Klausyk! 
. 

\ 

Abi moteri staptelėjo. Šauksmas sklido nuo upelio, bet jo 
apaugusios gluosniais ir žilvičiais pakrantės viską slėpė. 

— Gelbėkit I 
Tai nebuvo vaiko riksmas. Vyro balsas skambėjo. 
Rožė ir Ona susikabino rankomis ir tekinos bėgo balso 

linkon. 
Kran tan moterys laiku atbėgo. Upely murstėsi žmogus. 

Vanduo kliudė kojoms tvir tai atsiremti. J i s viena ranka sieko 
« 

karklų, o kitoje laikė apalpusį vaiką. 
— Jonelis! Mano mažutėlis Jonelis! klylfė Božė. 

'Žmogus atsiliepė: 
— Padėki t man jį išgelbėti! 
Jaunoj i motina ir tarnai tė suradusios kartį atkišo nelai

mingam. J i s nusigriebė už jos ir iš traukė k ran tan su vaiku. 
• — Pasi imkite jį. Aš vienas be vaikb bučiau pigiai išbrį-

dęs. 
Rožė drebėdama pažino savo kūdikį. 
— Ar jis dar kvėpuoja? 
— Taip tamista, j is gyvas. 
Ištikrųjų, vaikas vos-vos kvėpavo, bet kuomet motina ji 

paguldė ant pievos, jis pravėrė akis, nusišypsojo ir jo išbalu
sias lupelės prašneko: 

— Mamyte. 
Motina atsiklaupė prie kūdikio, paėmė savo glėbin ir pra

dėjo jį bučiuoti. 
— Joneli!... Mano meiluži!... Mano širdele!... Sakyk ai

tu mane pažįsti, ką tau skauda ! Ar gerai jautiesi, Q aš tave 
nunešiu į šiltą patalėlį. 

' — Taip mamytė. 
Onos padedama ji t rynė mažą, skenduolio kūnelį, ir vaika.s 

palengvą,, atgavo vįsas pajautas. 
Tai buvo gražus trijų metų vaikeliukas, dideljų žydriu 

akių, savo motinai panašių. 
— Eisime, aš tave nunešiu. 

(Bus daugiau) , 

E bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapalrils iki $8.00 nuo r 

= Liepos l-mos dienos. 

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau E 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus \ 
šiuo adresu: 

. . 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 Broadway, Boston 27, Mass. 
Jeigu patogiau tad kreipkitės į skyrius: 

! 

S 

i 
r Lithuanian Sales Corp. 

3249 So. HaJsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa. 

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. = 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po p^etų. 
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1 Lktuvt> 
M. T. STRIK0L1S t 

tuvis (iyditoja* tr OLlrut^a* j 
Peoplcs Teatro Name * 

'161« W. 47th Str. Tel. BoaL 160J 
[valandos: • Iki 8 vak. Nedėl l t * 
įikl 12 ryte. £ 

Res. 2 t l 4 W. 43rd Streel l b Nuo ryto Iki p iet i 

l. McKJaley M8 | 

f / V * - — — * » ^ i ^ i _ 

l'lione Seeley 
DR. L & " F E I N B E R G į 

Gydo specljaliai visokias vyrų i* 
moterų ljtiškas Ugaa 

2401 MadLson Str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

Ife*1***10*;.,2""̂  p° -?y. _7~~* ***•-

DR. S. BIEŽ1S ' į 
U f B T i m S GYDYTOJA* i 

IK CHIRURGAM 
S20I West 22ud Street į" 

|Tel. ' Canal 6222 ^ 

JRos. SI 14 W. 42nd Street " 

Tel. McKinley 4»8>fl 

3 B v 
T«l . D r o w 7 M » | 

Dr. C. 2. VezeBis 
LIETUVIS DEHTIKTA8 

4711 SO. ASHLAHD ATOVUV 
arti 47-toe Gafvėa 

Valandos: nuo • ryto iki t vak.j 
8eredomla nuo 4 lig 9 rakar« 

* | » * • * ' • - • • • • • mmm 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 
Vai. 10 iki 19 ryte: 2 iki 4 po 

piet. 6:39 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10533 Perry Ave. 

Tel. Pullnian 842 
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r J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETi:VIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitage Ave, 

Tel. Boulevard 6080 
11005 S. Micliigan Ave. 

Roseland, IU. 
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R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chic«go, IU. 
M 

Kurie gaunate paveikslus ii Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie = 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, = 

pavienius ir t t Darba atliekame kuo**- I 
riausia. Pbone Drover 6169 Į 
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| P. KV0RKA & SONS I 
j 1549-51-53 W. Chicago Avenue 
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Radandai, Pečiai. Kar- i 
Pf Ui, Pianai, Yktroloi, g 
Siuvamos Masines, Plau- g 
narnos Masines etc. I 

C«sh arba ant lengvų įšmokesčių, 
Telefonas Monroe 3683 
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VISI 

NEPAPRASTA PIKNIKĄ 

^ -
-
• 

-

* 

Rengia 

Į S. L R. K. Labdaringos Sa-ps S-los Kp. I 
l Nedelioj, Liepos 3, 1921 m, | 
| Brighton Parko Bažnytiniam Darže . 44-tos ir So. Fairfield Avenue | 

Pradžia 4-ta vai. po pietų. 

Šis piknikas bus vienas iš puikiausių. Rengėjai yra gerai pasirengę priimti visus S 
atsilankiusius kogeriausia. Bus gėrimu ir šaltos košės. (Iee cream). Tat nei vienas 
nepraleiskite šios progos bet visi ateikite. » 

Taip-gi bus puikų muzika prie kurios galėsite linksmai pasišokti. 
Visus maloniai kviečia našlaičiai. « 

iitiiiiittiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiii 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Dldmiestyji 

29 South La Salle Street 
Kambarte 114 

Telefonas Central 6390 

Vakarais, 812 W. S3rd S t. 
Telefonas: Yards 44181 
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DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas S l 4 t So. Morgan §c 
Kertė SJ-ro St., Chicago, UL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyrišku, taipgi «aro-

niškų Ugi). 
OFISO VALANDOS: Nuo II ryto 
iki 1 po piety, nuo • lkl I valan
da vakarą. 
Nadėllomls nuo • lkl I po pl«C 

Telefonas YaNte M* 

! DR. CHARLES SEGAL g 
I Perkėlė seavo ofisą po num-

J4729 So. Ashland Avenue' 
SpecIJaUstaa 

JDilOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ U M 
iValandosnuo 10 lkl 13 Išryto: n u o | 
• 2 iki 6 po piety: nuo 7 lkl 8 : S t | 
•vakaie Nedėllomls l t ktl 1 

Telefonas Dreiel 9880 

• E • • • • 

• • • 
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PIRMAS DIDELIS PRANEŠIMAS 
v 

Idant sųpažinti plačia Lietuvių visuomenė su pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Ko-opcrativiska Teatro Draugija (Lithuanian 
Co-Operative Theatre Society) kuri tapo suorganizuota 18 diena Birželio 1921 metu Chieagos mieste. Su tikslu kad mūsų tauta ne
pasiliktu nuo kitų tautų. Nes šioje valandoje kada po karėj darosi pasaulije didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų 
tautų tampa neprigulmingom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės einalenktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo 
sunūs Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums reikia organizuotis reikia iš vieno veikti, reikia žiū
rėti kad mes galėtum dasiekti nors kitų tautų kultūrinio stovio ir but neprigulmingais pilnoj tojo žodžio prasmėj. 

Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovi' antra nuo žinystės. Kuri tauta augštai išsiviseiusi dai
lėje yra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai, muzika, skulptūrą yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviai privalome šioje mūsų 
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 1.1. Aš manau kad teatrų industrija 
pakilo ir išsiplėtojo daugiau negu kita šaka ir kaipo prirodimu tarnauja faktas. Jog tūkstančiai Amerikoniškų Teatrališku orga
nizacijų išmokėjo milijonus dolierių savo šėrininkam. Pelno kiekviena meta ir gali padaryti daugiau pelno negu kokia kita indus
triją' ant pasaulio. Su džiaugsmu galima pranešti jog Amerikos Lietuviškoj publika ir-gi subruzdo ir jau turi suorganizuota Te
atru draugija kurios tikslas veikti labai plačiai ir parodyti kelia Lietuviam prie pramonės kuri pakels Lietuvių tauta ir atneš 
gera pelną tam kuris stos į mūsų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžius kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Klia-
sos biznius užimti. Taip-gi parodyti kelia del mūsų jaunuomenės prie viešo veikimo ir parūpinti jiems vietas kur galėtų sulošti lie
tuviškus veikalus savo Teatre. Mes kviečiame visus prisidėti ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti šita organizacija vieną iš 
didžiausių. Tolesnių informacijų kpeipkitės laišku arba ypatiškai. 

v 

kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Apie 

$3,000,000.00 
Pirmutine Lietuviška Valstijinė Banką Amerikoje 

• • • • • • • • • 

• • • 
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Lietuvių Ko-Operativiška Teatro Draugija 
[Lithuanian Co-Operative Theatre Society] 

(COMMON LAW TRUST) 
. 

GENERALIS OFISAS 
Atlantic Theatre Bldg., 3946 W. 26th Street 

TeL Lawndale 1700 

• 

i -
Cicero, Illinois 

Metro itan State Bank 
2201 W. 22nd ir Leavitt St. 

Turime už garbe priminti Lietuvių visuomenėj, kad dabar goriausias laikas perkelti Jūsų pi-
nngus nesugadinus nuošimčių j valdiška Metropolitan State Banką; kuris yra netik po Valstijos 
priežiūra, bet dar paremtas šios bankos šėrininkų turtų viršijančiu daugiau kaip 12 Milijonų Dol. 

Kviečiame visuomenė praduti taupinti savo piningus arba atidaryti čekių suskaitą šiame ban
ke. Mes lygiai busime dėkingi pradėjusiam taupyt ar tai didele ar maža suma pinigus galima atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo. 

MOKAME 3% i METUS 
Skoliname piningus ant 1-mo Mortgage už 6% Kelaujantiems į Lietuva parūpiname pasporta 

ir viza dykai, perkantiems pas mus laivakorte. 
Parduodame draftus, čekius pagal dienos kursą, kuriuos galima išmainyti visose Lietuvos bankose 

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

< 

S. D. LACHAVVICZ 
LIETUVTS GRABORIfJS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 \V. 2Srd Place Chlcago, 111. 

TeL Canal 2199 

i Liet Vyčių Paskolos ir Taupymo 
• • • 

• 

• 

» 

• 

BENDROVE 
O BALSIS ŠIOS BENDROVĖS 

"Dolerį Sutaupinsi ir Dolerį Tu 
Bendrovės Turtas neša $65,000*00 

Nauja Serija No. 26 Prasidės Utar., 5 Liepos 1921 
Dabar yra laikas prisirašyti ir taupyti piningus nes in ateityje nesigailėsite. 

Bendrovės ofisas randasi po No. 

3230 Auburn Avenue 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje, Kamliaris No. 1 . 

• 
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Ar Jųs žinote? 
Kad ateiviai nepiliečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali vainoti į Europa be 

| baimės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti į Amerika. 
• 

Ir paukšteliai SAVO namą tu
ri, Ir kožnas žvėrelis SAVO 
namą turi — Tai kodel-gi 
Tamsta SAVO NAMO turėti 
negalėtum! 

EGALJ rasti saugesnės vietos savo piningams kaip šioj senoj 
Valstijinėj Bankoj, kuri yra po valdžios priežurą. Pradėk 

taupinimo account'ą čionais šiandien. 
• 

! 

i 

Mūsų pirmo mortgage investmentai $100.00 moka iki 6%. 
Mes savo foreign exchange skyriuje siunčiame piningus j vi

sas dalis pasaulio, greičiausias patarnavimas žemiausios kainos. 

• • 
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District Bank 
Po Valdžios Priežiūra 

Turtas suvirs $6,000,000.00 

1112 W.35th Street 

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, atidedant 
po keletą, centų kožnq. diena. 

Tamistai laikas pradėti mokėti ran
dą, pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
ir kitų šmėklų, ,tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų, 
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė ir Ashland Ave., 69-ta gatvė ir 
Western Ave., 63-ia gatvė ir Kedzie 
Ave., arba "Parfcholme'*, "Portage 
Park". "Westfield", "Westwood", ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labai lengva. 

Mes priimame labai mažus jmokė-
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
giame be jokių kliūčių. Gaunate 
"deed" ir gvarantuota "title pollcy" 
su gvarancija visoj Amerikoj žinomos 
Chieagos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
me statyti daug namų. 

Kas norite pasinaudoti abelnais 
pienais atsišaukite pas mane ypatiš
kai nes tokiu būdu sučėdysi daug 
pinigų. Rašyk arba telefonuok — 

ADAM MAEKUNAS 
Sales Manager 

847 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe St , 

Chicago, Įll. 
Telephone: Randolph 7400 

s AR JŲS ŽINOTE? 
Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estonijos pagal naujų ĮVAŽIAVIMO TIESU gal at-

važuoti į Amerika 34,247 ypatos. Kad Lietuviams nebereiks važuoti į Ryga del išgavi
mo visa pasporto nes Amerikos Konsulas atvažuoja į Kauna kas mėnesį. 

1 AR JŲS ŽINOTE? I 
Kad pirkdami laivakortės per mūsų Biurą, jusu pasažyrams patarnaus visuose rei

kaluose mušu agentas Kaune, kurio antrašą duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta 
I Per 

*\ 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU I 
| S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai | 
| 809 W. 35th St, (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, III. j 
1 PASTABA f 

Mes nekalbame tik ant poperos bet parodome aiškus faktas. Štai žemiau paduodam vardus nors ne-
į visu bet tu kurie yra daugiau žinomi visuomenei, atvažiavusiu per mušu Biurą iš Lietuvos: 

Veronika Sadauskaitė iš Jonavos Valsčiaus, su sesere, Barbora Bražinskas iš Plungos Valsčiaus, Ona 
Barkauskienę iš. Radviliškiu Valsčiaus, Ona Paulaitis iš Jurbargo Valsčius, Liudvika Mikuličienė iš Pane
vėžio,. Vladislovas Barkauskas iš Radviliškio Valsčiaus, Juozapas ir Elena MikuHč iš Panevėžio, Stefanija, 
Ona ir Genovaitė Barkauskas iš Radviliškio, Julijona Kazlauskienė iš Šiaulių, Uršula Petrauskaitė iš Ra-

fcguvos, Vincentas ir Julijona Kazlauskas iš Šiaulių Valsčiaus, Cecilia Kneizis iš Meškuičių Valsčiaus, 
Liudvika Juskevičiukė iš Pilvišklo Valsčiaus, Stanislovas, Matilda ir Zofija Butvilai, iš Vilkkijos, Liudvi-

S ka Pillutė Iš Vilkaviškio Valsčiaus. 
Jeigu norite kad ir jūsų giminės atvažiuota i Amerika tai darykit šitaip: 
Ateikit j mūsų Biurą ir mes padarysime tam tikras popieras ir pasiųsime laivakorte dėlei atvažiavimo 

jūsų laukiamu svečiu. Kiekvienas darantis bizni su mošų įstaiga gauna sąžiniška patarnavimą patyrusiu 
5 žmonių, Kreipkitės šiose valandose: 

Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų, Vakarais, Ltarninke, Ketverge, Sonatoj iki 9 valandai. Ne-
5 dėliomis nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

GARSINKITĖS DRAUGE.'' I SimtiHiiiiuiiiiuimiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiniiiiM^^ 
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KAIP JUSU AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistoa *JtJ» 
ašaroja, raįdės s.usifcėga kuo
met skaitai, pailsta-^ ak įs be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18- tos gatvės; S labos 

Kambarys 14-13-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo l t ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 3393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kanip. Mil\vaukee Ave. 

Cblcago. 

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ. 

Pranešami visiems Lietu
viams, krautuvė po No. 4617 
So. Ashland Ave. Kurioje ga
lima gauti visokiu, vyriškų 
drabužiu jpač Aaujatisios 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. Randis ir 
J. Janušauskas 

4617 So. Ashland Ave. 

Pastaba: atvažiavusiems iš 
kitų dalių miesto nes atlygi
nami, carferi. 

VAŽIUOJANČIU I LIETUVĄ 
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS. 

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

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

Vieni vežasi Amerikos dolie-
rius su savim, gerai juos pas
lėpę. 

Kiti bijodami vagių ar ne
laimingų atsitikimų išsimaino 
dolierius į auksinus ir siunčia 
į Lietuvą pirm savęs, kad nu
važiavę patįs tuojaus pasiimti 
galėtų. 

Treti palieka savo pinigus 
Amerikos bankuose, kad pas 
kui galėtų sau pareikalauti, 
kada tik jų prireiks. 

Kuris būdas yra geriausias, 
sunku pasakyti. Čia reikia pa
likti kiekvienam liuosą pasi
rinkimų: tedaro, kaip jam at
rodo geriau, kad, paskui kitų 
nekaltintų "del blogo patari-

LIETUVIAI AMEUKOJE. 
EOSELAND, ILL. 

mmmm» 
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SJTel. Canal 257 | 

I DR. C. K. KLIAUGA Į 
LIETUVIS DENTJSTAS 

11831 So. Halsted St., Chlcago, m . S 
* Kampas 18th St. E 

[Valand.: 9—12 rytą, ir 2—9 rak. S 
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'» mo 
Kas nori siųsti auksinus pirm 

važiuosiant į Lietuvą, 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, UI. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
"DRAUGE" J\ 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 
4442 So. Western Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie
niais tiktai po piety 2 Iki B. 

Liepos 4 d. pagerbimui šios 
šalies vėliavos rengiama dide
lės iškilmės kurios prasidės 0 
vai ryte vietoje po numeriu 
10306 Wabash Ave. Kalbės į 
žymus anglų ir lietuvių kal
bėtojai. Dalyvaus Visų šventų 
parapijos, choras solistai ir pi-
janistai. 
Todėl kviečiami visi lietuviai 

kaip Boseland, taip ir Kensin-
gton, W. Pullman, Burnside ir 
So. Chicagos dalyvauti pirmo 
je didelėje iškilmėje, kad ne 
nustelbtų mųs lenkai, kurie 
i r g i rengia panašią, iškilmę 
šioj$ kolonijoj. 

Rengimo Komisija: 
J. Savickas, 
A. Stapononas, 
r. u. jog«ws. 
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MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
Bengiamas _. , i e* n i i Sfimyniškai Basket Piknikas 

Umversal S ta te Banko iv^Depozit*riu- &£%$?* ^^ * 
—* z -— — II Hil |i i l l l v m 

Nedėlioję, Liepos 3, 1921 m. 
BIVERglDE MIŠKE 

(FOftEjRT PRESERVE) 
Tarpe National ir Bergmąn Groyęs 

; « Tai bus 

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 S*., čia išlipti ir paeiti pora 
bloku į dešine iki vietai. 

BBsannsss i . — 

PHILADELPHIA, PA. 

L. YAKUB0WSKI 
IFotografistas 

• 

614 W. 18 Street 
Chicago, III. 

IjiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuuiiuiuiuii 

PRANEŠIMAS, Į 
Siunčiame piningus Lie- S 

tuvon, prisiuntimas užtik- I 
rintas. I 
Inšnruojame nuo ugnies, ' 

namus, rakandus ir auto
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname piningus. 
Evaldas & Pupanska* 

840 W. 33rd St. 
Yards 2790 

•^^F* = •WF • • » s 
DR. S. NAIKEUS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR 

Oflma Ir Gyvenimo n«ca 
1352 SOHOI Halsted 

Am$ mmmm vatv*nai maėm B M U 
Valandos nuo l t Iki 12 ryta: nuo 
t iki 4 po pietų; nuo T Iki I rak 

Nedėliomis nuo i* iki I 

?Stt • ^ • ; . • - .. !.'.:r 

' » •• ' .,nlW,.WWfc-U 
Teleionas Armitefe »77« 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MŪZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir 
IT r\mn*vrtM inm 

9tm V- W e s t e » 
Chicago, DJL 

(Richmomlas) 
Nedėlioj, Birželio 26 d, šių 

m. liko pašventinta nauja Šv. 
Jurgio parap. bažnyčia įr mo
kykla. Pašventino tą puiku 
triobėsį labai gerbiamas kun. 
monsignoras Mason'as. Jam* 
gi tame dalyke buvo už pagel-
bininkus vietinis klebonas, 
gerb. kun. Ignas Zimblys ir 
kunigai Karalius bei Čepu-
kaitis. Pašventinimas įvyko be 
didelių iškilmių bet savo ke
liu jis buvo labai jausmingas. 
Ak! Kaip labai sugriaudino 
širdis tų, kurie moka jausti, 
kaip monsignoras Mason, bai
giant migi iškai pamokslą, lie
pė visiems pakelt dosinę ir 
laimindamas, meldė Viešpaties, 
kad mųs brangią tėvynę — 
Lietuvą apgintų nuo priešų, 
suprask Lenkų. Prie to "Su
žadink jausmus,!" atgiedotas 
fHrutps choro, po vadovyste 
vietinio vargoninko Grajaus
ko, ir-gi nebuvo balsu tyruose.. 
O atminties atvirutės rūpesčiu 
p. Viktoro Kuraičio atspauz-
d.intos ir paskleistos, tą visą 
jausmą ir meilę link Kristaus 
Bažnyčios ir tėvynės palaikys 
dar ir ant toliaus. 

Ant tų atviručių yra pa
veikslas gerb. kun. Zimblio ir 
tokio turinio eilutės: 

Valio! 
(Šios eilutės parašytos pa

gerbimui gerb. kun. Ig. Zim
blio ir tų, kurie savo plyto-
mis-skatikais prisidėjo prie 
pastatymo naujos bažnyčios 
ir mokyklos šv. Jurgio para-
pij°j> PhiladelpTiia, Pa.) 

Troškimas mus'ų išsipildė: 
Nauja bažnyčia įkurta! 
(Tas širdis mųs džiaugsmu 

pripildė) 
Drauge su ja ir mokykla! 

Valio? už tą, darbštus Klebone. 
Valio! Tau, Kunige Zimbly! 
Štai Tau nuo mųs "padėkos 

donė. 
Nes mums darbuojies, kiek 

Mainyk Savo 
Seea Kąra. 

Dabar 
Tavo senas karas (nevėlesnio mo

delio kaip 1912) gali būti atmai
nytas ir priskaitlluotas kaipo dalis 
mokesčio ant naujojo. 

KAINA PRIEINAMA 
KIEKVIENAM KIŠENUJ 

KARAI PARDUODAMI 

ANT IŠMOKESČIO 
96 KARAI PASIRINKIMUI 
KAS PIRMESNIS TAŠ 

GERESNIS 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ RUSIŲ 
ATDARŲ IR 

UŽDARYTŲ MODELIŲ 
Visi pertaisyti Mitchells turi tą, pa

čią gvarancija ką ir nauji. 

Mėnesinio Išmokėsčio Pliano 
Iškalno mėn. Mok. 
$75.00 $25.00 
100.00 80.00 
175.09 35.00 
200.00 40.00 
200.00 45.00 
250.00 50.00 
300.00 55.00 
350.00 60.00 
400.00 65.00 

Ant augStesncs kainos karu mė
nesiniai mokesčiai sulyg- proporcijos. 

jycrcjkja mortguge n«otx-li 
V'ivJkia bjrokcrage 
Si icikiu notarių mokėti 
N n« ikia f n iįfUto mokėti 

MITCHELL 
A U T O CO. 

DVI KRAUTUVES 
ANT PIRMŲ LUĘŲ 

2834 
Michlgau Ave. 

Karo kaina 
$ 1100.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00 

2328 
Michigan A\e. 

. 

ft"" • y y » * ' • m • • P • • mt 
TeL Yards 6666 Blvd. 8448 

Dr. V. A. UMKĮTg 
Lietuvis Gydytojas, Cklrurgas Ir 

•tO» • . Halsted St. cmicaco. 
Valandos: U — l t Ii ryto 1—S Ir 
4—8 vakar* Ksd. U—1S U ryto 
\+n* w » » r » < < > l » > ^ mm m mm «.»,«»«»•„ 

H ^ » » ^ ^ » • » • * i r w < i 
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DR. A, L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

i 

Tei. c»u*J aii« 
Valandos: i# 
Gyvenimas: 

iTtp * i t vakarf 

MU w. m* a*. 
Tel. Prospect 8486. 

.»»><M>, „ „„ ^mt " • » 

gali. 

Štai teikiam liaurų Tau vaiA 

nika. 
Uz didžius darbus nuveiktus! 
Veiki uoliai—nematom dyką, 
Ta4 ir vainikas nenudžius! 

Dabar visi jau mųs vaikučiai 
Mokės lietuviškai skaityt 
Ir melsis mųs kalboj,—mažu-

ciai,— 
Išmoks lietuviškai rašyt. 
Jau jie daugiau nevirs į len

kus, 
Į jenkes, vokiečius, airišius; 
Kiirių nuųai mokyklon laukos. 
Jie puoš mųs tautų—Lietuvius. 
Valio ir tiems, kurie aukavo 
Plytelių šiem įsteigt naujam! 
Viename garbįs Dievą, savo, 
Kitame mokslą teiks vaikam I 

Piramida. 

Vartoti karai parduodami abiejose, 
krautuvėse. 

ATDARA DIENOMIS 
VAKARAIS, NEDĖLIOMIS 

Telefonas Victory 8805 
VAŽINĖK KASDIENO O, 

MOKĖK KARTA | MĖNESĮ. 
•f- ' ' F 1 4 — 

D1D/I.U SI. GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas per 

Hamburgą. 

SAKONIA Liepos 21 

II klesos $180.00, III klesos $125. 
Taksų 6 dol.. 

PEJJ CBE8BOUIV3 SOUTHAMPTON 
LIYEKPOOL A » GLASOOW 

PFRENGĄBIA LJcpos 9 i 
ĄftUITANIA Liepos ^ 
i' \>'l \ i. IA Liepos f 
AfilJ.\!SfI4 Liepos W 
M \ l l t i : r \ M A Liepos 14 

r.i a x •..'•> -g*m. rzr. .••' '.'..'-. 
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Pr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
IAKTI VIS *ĘĮV SFKCIALISTAS 

Palengvina visų a.ktų 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvoa, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemieglo; netikras akis indedam, 
Daroma egzapiioas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 11 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po piaty. 

1553 W. 47 S$. ir AshlanJ Ąy. 
Telefonas Draver 0660. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviikos 

kalbų,, aoritrrv&tikos, knygvedyatės, ate-
nogrrafijos, typewritingr, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli.tikinės eokno-
mijos, pilietrystės, dailiarašystės. 

Mokinimą valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 i vai. 

3106S. Halsted St., Chicago. 

Bukime Pirmai* Apvaikščioti 
Nepriklausomybes Šventę -

LIEPOS 4tą DIENĄ 
Ir Kitas Šventes, kaip: Columbous dieną, Ąrais-

tiee dieną, Lincoln'o ir ^Vashington'o gimimo, 
Vainikų Dieną. 

» 

Kad padidinus Patriotizmą ir Taupumą, šis bankas nu
pirko 5000 didelhj Amerikoniškų Vėlįayų ir duos DOYĄ-
NAI kiekvienam, kuris atidarys Savings Account'a $5.00 

W daugiau pradedant Subatoj, Birželio 4ta. iįd Subat î 
Liepos 2rai. 

Šios vėliavos, kuriomis jus galit tikrai didžiuotis—ir 

* * * * • 

«•• I } f 

norėsite jomis papuošti savo namus visose patriotiškose 
šventėse, jos stiprios ir užteks jums visam amžiui. 

Mes nieko daugiau nereikalaujame nub jūsų, kaip tik 
pradėti Savings Account'ą $5.00,ar daugiau ir ar manote 
šį Account'ą didinti. 

Mes norime, kad kiekviename name butų tikroji vėlia
va. Pradėk Vėliavos Account'ą dabar.'' ̂ Tenorėsi būti tik
tai vienas savo apielinkėje, kuris neturėsipasikabines vė
liavos. 

Šias vėliavas galite pamatyti mūsų baiiko languose. 

PE0PLES 
• 

STOCK 
YARDS 
STATE 

Tiesiai ant Kampo 47-tos ir 
Ni 

Luti 

1001 
Ashland Ave, Chicago 

Visiems Žinoma kaipo Geriausią ir Mandagiausią 

v \ •C'oe, f.or T/A Patarnaujanti Lietuviams. 
* 

(IIIIIIIUKUIIIIIIUilIlIUIIUimilUiiii i i inill i i l i i i l l i i i i i l i i i l 

Laivakortes Tiesiog į Lietuva 
$107.10 iš MontreaFo iki Klaipėdos(Memel) 

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų). 

NAUDOKITĖS PROGA). ATSIŠAUKITE TUOJAUS. 
Pinigais siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. 

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legaHš-
kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė 
"VVashingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo 
ugnies ir kitų nelaimią. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visaįs reikalais 

s kreipkitės pas 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuMfiiiiiii 

• 
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P 9 A « \ . (JU8eN KONC8RTJNA 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chica^oje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

MaSinėlių lAifikaBia drukuoti ir ofiso darbam* yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedu*, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus Uetuviskais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaiį^ gitarų ir wiuikaį kpkî  tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
muzikališkus instrumentus ateakanįai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonai: DBOVKS 7809 
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Puikiausias 
. 

Šv. Kryžiaus Parapijos "Town of Lake" 
Chicago, Illinois 

NATIONAL DARŽE, Riverside, III. . 

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

Inžanga 5 0 c 

, 

Šis bus puikiausias piknikas šios vasaros, taip vadinamas "piknikas-retenybė", kuriame 
bus visokių įvairumų ir margumynų begalės: puikus šokiai, lenktynės visokios rųšies, gar
siausia muzika ir skaniausi valgiai,.Bus duodamos dovanos už visokius atšižimėjimus, tarp 
kitko gaus puikią dovaną, kas atvažiuos gražiausiai popuoštame automobiliuje ir t, t. 

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI. 
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiim'iitiiiiiiHim 
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Pinigas Daro Pinigą 
Jei norite kad jūsų pinigai butų saugioje vietoje, kad 

jie uždirbtu jums gera nuošimti, kad galėtumėt sa\w> pi
nigus su nuošimčiais pasiimti kaip tik prireikia — Visa
dos Dėkite į UNIVERSAL STATE BANKĄ. 

JOHNSTOWN SIUNTĖ PA 
GELBOS PUEBLAI. • - • 

i Capital ir Surplus 

250,000.00 
Dolierlų. 

f Šio Banko turtas siekia $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . o o 
Tai yra didžiausia ir stipriausiu Lietuviu finansine institucija 

Amerikoje po valdžios užžiura. 
Suv. Vai, Valdžia ir Chieagos miestas laiko savo pinigus šiame 

banke. ,,k . .įH 
Ar tamstai ne butu malonu but musq kostUmerfu? * 
Prkluokite savo bankyne knygutė bilc - kurio- tliieafto* arba kito 

miesto banko. KnrLs jus heužganėdhia arba nėrar^i^p^i>aranku.s (kai
po svetimtautiškasy — mes patys sukoiektuosim ir perkelsini vi-

5 sus pinigus su nuošimčiais į šią 

! UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

Perkelkit tuoj* — mokėsime pilną nuošimti. 

Pinigai Lietuvon 
Geriausiai ir greičiausiai pasiunčia Universal State Bankas su 

pilna garantija. PRISTATO I 24 DIKNAS. Parduoda laivakorte, 
U r a f t u s Ir n i » r k t - s I' iuI;I u~i;»i i* k l t i i m i e s t ą pri.-siuii-.Wite m u m s «l«>-
licriais o mes Išsiuntime IJetuvon auksinai* pagal kurso. Norė
dami pirkti arba parduoti narna pirmiausiai atsilankykite i musij 
Real I Mato Departmeuta. 

Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iŠ ryto iki 4 v. po pietų ir 
vakarais L'taminkais nuo 6 iki C:iO. Subatomis visa d. iki 8:30 vak. 

UNIVERSAL STATE BANK 
i 3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. 
HIIIIlUllllllllllItlIlIlIHHHI'IHIIHIIHllllllHIlllllllHIIIHIItlIlIlIlIlJllilIlIllIlIlIlIlIlMII 
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1 :-: :-: NAUJA' LAIKRODŽIŲ KRAUTUVĖ :-: :-: | 
Brighton parkoje tapo atidaryta su daugel 

naujų žiedų, laikrodžių ir visokių sidabriniu 
ir auksinhj daiktų. Dabar viskas esti parduo
dama už pusė kainas. 

Taip-gi pataisuome. visokius sugriuvusius 
ir negerus laikrodžius, revolverius etc. 

L. ANDRELIUNAS 
4436 So. Fafrfield Ave. Chicago. 

llllllllllIllllllllllllIlMIlIlIlIllUlIlIlIlIlIlIlIlHIHlimillllllllIlMt 
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BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA 
O BROADWVV NF.VV Y O R K N Y. 

T1K&1 Kel ionė B e Fersėcluuo I š J*±:\V VOHKO Per LdHJkVĄ. Arba 
H A M B U R G Ą — fc:iTKUNU8 

I L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia: 

"POLONIA" Lupos, S. *"ESTONL\" Rugpjūčio 3 
••UTUANIA" Liepos 20 * "POLONLA" Rugpjūtis 17 

Pasažk-riams tiesus pataravimas tarp III .Al -D ANZIG-Halffax, Can# 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie mušu agentų jūsų mieste arba pas 
K. REMPF, Gen. \VeMern Pass. Agt. 128 N. LaSalle St. Chicago 

— i — — — ^ ^ > — — — ^ — — — — ^ « 

(Prisiųsta 13 Am. Kaud. Kryžiaus) 

Johnstown, Pa. Suprasdamas 
Pueblos juulėtį, Jolinstovvn A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
skyrius buvo vienas pirmuti
nių atsiliepti į prezidento Har
di ni» o ir gubernatoriaus Slio-
up, iš Colorados, atsišaukimą 
pagelbėti Pueblos vargingiems 
pilieeiams.Kaip tik greit John-
stoįvii skyrius sužinojo apie 
nelaime, tuoj pasiuntė pašel-
pos $2,000. • 

1889 metų tvanas užliejo 
Jolmsto\vn ir buvo vienas is 
baisiausių Suv. Valstijų isto
rijoje. 

DAUGIAUS ATMINIMO 
MEDŽIŲ, 

——— 
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Des Moinės, Iovva. Paprotys 
sodinti medžius, atmimiai 
tiems, kurie aukojo, savo gy
vastis pasauliniame kare, da
bar inima moteris. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus datkijimo skyriui? ir kiti 
valstijos dabojimo skyriai jau 
pasodino kelis medžius Vals
tijos sostinės žomėje. Vie
nas medis pasodintas atmin
čiai p-4ės Jane A. Delano, A-
merlkos Raudonojo Kryžiaus 
Dabojimo Skyriaus direkto
rės, kuri mirė eklama savo pa
reigas, 

• i _ — y 

Reikalaujama vargonininkas Laiš
ku kreipkitės sekančiu antrašu: 

M. BUBĄS 
l f Glcnwood Ave. 

Bingliamton, N. Y. 
šv. Juozapo R. K. Bažnyčia 

U I : T I v is PARDAVIEJAS. 
šiuomi turiu laimė pasigąrsiti Lie

tuviu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN 
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gi 
brangus tautiečiai esate kviečiami į 
L. KLEIN didelia krautuvė ir pas 
mane reikalaudami JOE SHIMKUS 
arba Numeris 4-tas. 

I Antras Didelis Metinis 
Parsiduoda dvi I ūkės Lietuvoj, 

Kražių miestely, "Raseinių Apskri
čio. Viena uke randasi pačiam Kra
žių miesteli j 14% desintinų 4 bu-
dinkai, stogai gimtais dengti, labai 
gražioj vietoj: Antra. Ukė randasi 
taipat pačiame Kražiųmiestelij, la
bai gražioj vietoj 37% desentinlu. »u 
i ruimais, biulinkais stogai guntais 
dengti Kurie važiuojate Lietuvon 
ir manote Ukė pirkti, o ypač, Kra
žiškei ir aplinkinui Raseinių Aps
kričio, čia gera proga nusipirkti, sa
va dailioj vietoj Ūkės, už prieinama 
kaina nusipirkę nesigailėsite ir man 
padėkosite. Norintejai pirkti tiedvi 
ūkės meldžiu kreiptis šiuo adresu: 

Pranciškus Anglickis 
1045 So. YVood St. 

Ant antru lubų. iš frunto, adinos nuo 
4-rių lig 6-šių vakarais nedėliom. 

Parsiduoda groserne ir pieno stotis 
(Milk Depot) su visa mašinerija 
elektrikinis motoris Štima boiląris 
Stcrlizing baksas pieno pilama ma
šina 2 arkliai» 1 pieno vežimas Ex-
preso vežimas ir boge. Lietuviai pa
sinaudokite šita proga kuri neša 
dideli pelną, priežastis pardavimo 
važiuoju Lietuvon. 
150 Keusiugton Ave, Roseland. 111. 

• 

Parsiduoda bučorue ir groserne 
dideli naują gražus "fixturcs" geroj 
biznavoj aplelinkėj ir Biznis Casn. 
V e r t a . $ 5 , 0 0 0 p a r s i d u o d a , u ž $ 3 . 0 0 0 . 
K a s n o r i t e d i d e l i b i z n i d a r y t i t a i 
gera proga skubinkitės nes turi būti 
tuojaus parduota savininkas važiuoja 
Lietuvon, 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley A v e Chicago. 
(P. C. M.) 

PARSIDUODA Fire-burglar proof 
safe-geležine šėpa, patogi del bianio-
n ų , 

Jonas P. Evaldas 
840 W. 33-rd Street Cliit-ago. 

Yards 2790 

• Farengtas g 

Liet. Piliečių Darbininkų P. Kliubo 
e, Liepos-July 3, 1921 

• 

ONAL fZaulevičiaus; DARŽE, Riverside, 111. 
Pradžia 9 vai. ryte • Įžanga 50c 

Lietuviai ir Lietuvaitės! Seni, jauni ir maži be skirtumo, važiuokite' i tų iškilmingą pikniką— bus 
ypatingai Įvairių šeimynišky žaismių: vyrai persitikrrins su moterims, kurie bus stipresni, reikės traukti, 
o vaikinai su merginoma Bus ir kitokių visokių dalykų, kurie da neesate matę, tai turėsite progą 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-rog gat. paskui paimkite 22-ros ir važiuokite iki Western 
Electric, pasku La (J rungo kurie privež iki daržui/ 

III J 
• • m I I i. 

-
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Ant pardavimo grocerne su .pro-

perte, parsiduoda Iš priežasties ligos. 
Atsišaukite: 

4619 So. Hermitage Ave 
Tel Yards 5634 

— m m m m m ^ m m — i » ^ — • » • • • • » • i • a » — ^ a ^ — • ^ ^ W ^ > . 
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VARTOTI K A R U . 
Kitoj daly šio laikraščio rasi mūsų 

dideli pagarsinimą. Surask* ji. Mes 
paimsime jūsų sena karą kaipo da-
U mokesčio. 

Mitriu U Auto Co. 
2328-2334 S. Mierigan Ave. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl. 

Parsiduoda krautuvė priešais šven
to Jurgio bažnyčia. 
DU3 W. 33id Str. Chicago, III. 

Parsiduoda groserne ir bučerne 
geriausioj Lietuvių apgyventoj vie
toj aut W«st Sides priežastis par
davimo nesveikata. Atsišaukti 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

•*^ 

— » • J 
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"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem P 

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo daugiau s I 

Net ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai t Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos. 

B. ADS RICHTER & CO. 
3rd A veoue & 35th Street, Botough of Bfooiiyn, New York City 

_ — — 

EJLTRA $2,000 PIGIAU 
Pardavimui bučernė ir groserne 

arba mainysiu ant IoW, namo, auto-
mobiliaus ir tt Priežastį 7pardavimo 
sužinosite ant vietos 

Kreipkitės: 
Al ( i i ST GRIGAS 

4605 S. Paulina Str. » 

FARMOS ARTI CHICAGOS 
Tiktai iO mylių įjuo Cieagos j pie

tus arti upės ir automobilių kelio 
davežant augalus o ypatingai anks
tyvas daržoves į čia per dvi va
landas Utįko, ūkės po 40ir 80 akrų 
parsiduoda labai pigiai ant išnvokeS-
čio Tai-gi Lietuvi jeigu manai ap
sigyventi ant ūkės tai čia dabar ge
riausia j>roga ir laikas yra važiuoti, 
ir pamatyti derlinga juodžemi, au
galus, daržoves ir t. t o fcaabeionės 
apsipirkti sau farma del permaino* 
savo būvio ir palikti neprigulmingg 
pasiturinčiu ir pralobti ateitije. Pla
tesniu , žinių apie važiavimą auto
mobiliais (Kxeursion) Ateik, rašyk 
telefonuok pas 

Ąntota W. iUdomsld 
2257 W. 23rd' Place 

Tel. Canal 1655 

AUT PARRAVIMO 
Bučemė ir Grosorp^ geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
žastis išvažiuoju i Lietuvą. Atsišau
kite: 

030 W. 35 Place 

' 

Parsiduoda namas iš priežasties 
mano vyro išvažiavimo J Lietuva, la
bai puikioje vietoje namo kaina tik 
$3,300.00 teiksitės atsišaukti. 

ANTONUfA Jl£KIEXI2 
4653 So. Roekwcll St. Chicago 

PK AM.»IM AS. 
Surask mūsų didorj pagarsinimą 

šiame laikrąštij. Pasauk mųs per 
telefoną tuojans. Jeigu turi sena ka
rą atsivežk ir palik? o namo galėsi 
su naujų karų parvažiuoti. 

MiULcil Auto Co. 
2328-2334 S. Mierigan Ą v c 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl. 

NAMAI JAU PIGESNI. 
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

2 pagyvenimai po 6 ruimUs ceuaento-
tis beiamentas plitu frontinei porčiai 
gražus užpakaliniai porčiai gražiau
sia vieta pietinėj ^alij ant parko, 
kaina tiktai $6,500 00 didelis bar-
genas Ką turite pasiuliti mainttnui 
adresuokite: 

Charles l'rnik 
Room 349 15-1 Kaudoliih St. 

arba išryto į namus 
4545 So. Talnian Ave. 
H'Mi m mme~^**mm 

SENO KARO VARGAI. 
Mes galime jums pagelbėti Jsigy-

ti geresni karą. Surask mūsų pa
garsinimą šiame laikrąštij. 

Mitehell Auto Co. 
2328-2834 S. Mierigan Ave. 

Atdara, Dienomis, Vak. ir Nedėl. 

*m»mmkt — — — = = : • — =«fF • ' 
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Sučedinsit pirkdami Ra
kandus del 4 Kambarių. 

I 
Tai yra stebėtina proga jaunuol iams pradėti Hoųsekeeping , Specijal iškas pasiūlymas del 4 kambarių 

rakandai kurie susideda iš sekančių dalykų: 3 šmotų seklyčios setas su tikra skūra apmuštos , 4 coliu 
rėmai iš ąžuolo mohogeny ar walnut medžio, siutai padaryti dailiai paleruott vertas, $165.00 Seklyčios spa
l iukas spalvas 16 ąžuolo, walnut arba mohogeny me džio, dailiai atrodantis vertas $12.00. Valgaruo k a m 
bario setas Queen Anna 'mados, walnut medžio, s talas 54 c'olliu apvaląs ištiesarųas iki 78 colių, 5 kėdės ir 
viena keda su rankoms visos su skuriaems sedinems verta $4A6 00. Miegamo kambario 6 šmotu setas 
Ivory, waln,ųt arba aržolo medžio padaryti. Lova pilnos mieros, "fcamoda su 5 stalčiais ir dideliu veidrodžiu, 
redamasai s ta l iukas su 3 veidrodžiais Francužiško st iklo su 2 stalčiais, shefenner turi 6 stalčius ir duodantis 
didelė pasidėjima, springsai resoriniai (Coi l ) iš tikro (kaz lovoto) plieno padaryti, gvarantuoti ant 15 m 
matrasas 45 svarai iš tikrai baltos vatos padarytas sutrinto materijolo viršų, kampai apvaliai susiūti visi 

• 

6 šmotai yra verta $225 00. Kukninis pečias su angliais ir gesu kūrinamas, priešais baltai enemeluotos su 
nikeliais aptrimuotas didelio saizo yra užtikrintas sumusų pačiu gvarantacjja, yra vertas $95.00 ir 1 
kukninis stalas su 4 kukninies krėslais padarytį iš kieto medžio puikiai palašuoti verta $30.00. 

Čia viršųipažymetus daiktus parduosime u i $460 00 Visus s>kiu arba atskirai. Ordelius galime palaikyti 
ant velcsnip išsiuntimo. Apmokėjimo sanlygos pritaikiuam pagal kostomerio norą, k y. ant lengviu išmo
kėjimu. Pirkite iš artimesnės jums mūsų krautuvės. 

Dvi Lietuvitl Rakandų Krautuves 
1930-32 S. Halsted St, *i^m&&*s* 420N3 Archer Ave,' 

Chicago, Illinois 

http://pri.-siuii-.Wite
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Di is Metinis šv. Jurgio 
, Išvažiavimas 

> m 

Bergmans 
• 

* 
Riverside, III. 

NEDELIOJ, LIEPOS-JULY 3,1921 
Daržas atsidarys 10 v. ryte. Muzika griež nuo 1 iki tamsai. 

Įžanga 35c Ypatai. 

Kas te bus tai sunku aprašyt i geriausias būdas pers i t ikr in imo tai nuvažiuot i ir išt ir t i , tik 

tiek galima priminti kad bus nepaprastų vėliausio išradimo įvairiausiu žaislu, skaniausių vai-
gių ir gėrimų puikiausia muzika . Visi Šv. Ju rg io parap i jones žada važ iuo t i ir kviečia visus 

savo ka imynus . Va l io ! visi 3 d iena Liepos j Bergmans D a r i ą ! ! 

Kviečia KLEBONAS IR RENGEJIAI. . 
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L. VYČIŲ 5 KUOPOS SUSI 
RINKIMAS. 

Birželio 29 d., 5. m., L. Vy
čių 5-ta kp. turėjo paprastą 
susirinkimą Sv. Mykolo par. 
svetainėje. 

Prieš susirinkimo atidary
mą, mergaitės ir kai-kurie 
vaikinai žaidė svaidiniu pa-
rap. darže iki susirinko dau
giau narių. Po to pirm. A. 
Mureika pašaukė visus eiti 
svetainėn. 

» * 

Susirinkimui atsidarius pir
miausia svarstyta apie L. Vy
čių išvažiavime liepos 4-toj. 
Nutarta vienbalsiai, kad visi 
važiuotų į minėtą išvažiavimą 
ir kuopuikiaušiai papuoštų 
troką. Prie to dar nutarta, 
kad kiekvienas kuopos narys 
galės pasikviesti savo draugą, 
arba draugę, kavt ir ne vytį-te, 
ir sykiu važiuoti. 

Taigi, kurie nebuvote susi
rinkime, l>et norėtumėte links
mai sykiu važiuoti, tai malo
nėkite išanksto pranešti p. Pr. 
Paliuliui. 

Susirinkimai! atsilankė iš 
vietinio parapijos . choro I. 
J . Kišonas, užkvietė visus 
vyčius bei vytes dalyvauti jų 
išvažiavime. Tam vienbalsiai 
pritarė ir visi pasižadėjo va
žiuota Choro išvažiavimas bus 
liepos 3 d. Jefforson miškuo 
se. 

Paskui buvo svarstomi ir 
kitokie reikalai, bet kadangi 
buvo paprastas susirinkimas, 
tai visi dalykai atidėti 
mėnesiniam susirinkimui. 

Prie progos reikia paminė
ti ir tą, kad vietinis klebonas, 
kun. A. Baltutis, atsilanko 
į kiekvieną vyčių susirinkimą 
ir nesigaili duoti savo gražių 
patarimų, o ypač kas link La
bdarybės labo. J i s pats nese
nai paaukavo, kaip girdėjau, 
šimtą dolierių Labdarybei ir 
septyniasdešimts penkis dolie-
rius Šv. Kazimiero Vienuolv-

sf 

nni. Todėl, ir vyčių nepamir
šta paraginti, kad prisidėtu 
visokiais budais Labdarybės 
rėmimui. 

Susirinkimui užsidarius, p. 
A. Brazaitis pagrojo ant pia
no, o jaunimas linksmai, dai
liai, lietuviškai pašoko ir žai
dė. I. 6—lis 

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

LIET. VYČIŲ SEIMAS. 

Liet. Vyčių Devintasis Sei
mas prasidės liepos 5 d. su iš
kilmingomis Mišiomis, kurias 
laikys centro dvas. vadovas, 
kun. Ig. Albavičius Dievo Ap
veizdos bažnyčioje 10 vai. ry
tą. Pamokslą pasakys, nesena^ 
atvykęs iš Lietuvos, kun. Dr. 
Ig. Cesaitis, " D r a u g o " redak
torius. Iš bažnyčios ats tovą 
vyks į La Salle viešbutį, ku
riame turės sesijas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS. 

Šios kolonijos moksleiviai 
sujudo. Tariasi suorganizuoti 
A. L. R. K. Moksleivių Sus
ino kuopą. Pirmą susirinkimą 
kviečia liepps 11 d. Dievo Ap-
veizdos svet. 

Čia buvo A. L. R. K. Mok
sleivių Sus-mo kuopa pirmiau, 
bet kažkodėl pakriko. 

Liepos 4 dieną Chicagos pa
sta bus uždaryta. Laiškai ne
bus išnešiojami. Iš skrynučių 
gatvėse vieną kartą bus išimti 
laiškai. 

Iš Karaliaučiaus pranešama, 
kati lenkai pakviečia į konfe
renciją suomius, latvius, es
tus ir lietuvius, ty. visų seniau 
rusų imperijai priklausančių 
kraštų unijos klausimui svar
styti. 

Dievo Apveizdos mokyklos 
alumnai žada susiorganizuoti 
i draugiją, įkurti alumniečių 
kuopą. Jie nenori atsilikti nuo 
kitų kolonijų. 

Šios kolonijos draugijos 
rengia pikniką parapijos nan 
dai rugpj. 21 d. National dar
že. Dabartiniu laiku Dievo 
Apveizdos dr-ja num. I prisi
dėjo prie rengimo to pikniko. 

Kun. P . Kasčiukas visą šią 
savaitę lankosi pas vietinį 
kleboną, kun. Ig. Albavičių. 
Daug narių laimi savo organi
zacijai, Šv. Kazimiero Drau
gijai Kaune. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Šv. Mykolo parapijos cho
ras savo rengiamąjį išvažia
vimą liepos 3 d. į Brummel 
park atidėjo tolesniam laikui. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Rimta draugija. 
Birželio 26 d.., š. m., Šv. Jono 

Evangelisto draugija laikė pu
smetinį susirinkimą. Apsvar
sčius draugijos bėgančius rei
kalus, eita prie kitų darbų. Pa
kelta Federacijos klausimas. 
Pirmininkas paprašė įgalioti
nių padaryti pranešimą iš Fe
deracijos darbuotės. įgalioti
niams paaiškinus apie A. L. 
R. K. Federaciją, p. J . Dimša 
pasiprašęs balso sako: "Nors 
aš esu Federacijos įžeistas, bet 

duodu įnešimą, kad Šv, Jono 
Ev. dr-ja priklausytų" ir pa
aiškino Federacijos naudin
gumą. Jam ilgai tęsiant kalbą, 
kiti pradėjo šaukti: "Dimša, 
sėskis". Pirmininkas paprašęs 
laikytis tvarkos, leido apkal
bėti tą klausimą plačiau. Iš
klausius daug įvairių nuomo
nių, pirmininkas, suėmęs krū
von visų mintis ir pridėjęs sa
vo porą 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 4raugijos 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 bu4u su-' 
rinkta paskirta mokestis 6 
dol. Susirinkimas užbaigtas 
gražiai ir visi kaip broliai 
skirstėsi. 

Nebus pro salį paminėti, 
kad Šv. Jono Ev. draugija šio
je kolonijoje iš pašelpimų vyrų 
dr-jų užiina pirmąją vietą. Ji 
yra Lab. Sąjungos Garbės na
rė, šelpia našlaičius. Dabar 
įstojus L. R. K. Federacijon 
parodė, kaip rupi jai tautos 
politiniai ir kultūriniai reika-
18,1. 

Aštuonioli kiečiam^ vyrams 
nepriklausantiems prie pašei 
pinių dr-jų patartina rašyties 
Šv. Jono Evangelisto draugi
jom 

Smagu žymėti, kad kiekvie
name dr-jos susirinkime prisi
rašo naujų narių. 

Lai gyvuoja prakilni Šv. 
Jono Evangelisto draugija! 

Narys. 

kuriame kiekvieną sekmadie
nį rengiama piknikai. 

Liepos 4 d. .klebonas ir para
pijos komitetai rengia pikni
ką parapijos naudai. Piknikas 
žada būti toks, kokio nebuvo 
da nė Chicagoje, nė visoje apy-
lenkėj. 

• 

Tai-gi, tikimės, kad Liepos 
4 d. teks ko naujo pamatyti, 
ko niekas niekur nematė. Bus 
įdomių dalykų. Jurgis. 

IŠ NORTH SIDES. 

ĘuropeanAmerican R u rtau 
Fabionas ir Miekievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fablonas 
Siautimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJISAS 

Real Estete, Paskolos, Insnrlnal 
Ir tt. 

809 W. SSth St., Ramp. Halsted 8t. 
TeL Boulevard 611 

• a i . : 9 iki 6 kasdieną 
Va*.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 rak. 

Ned.: iki 1 po pietų. 

ATSILYGINO. 

Kuomet Aušros Vartų para
pija (West side) įrengė pikni
ką (Birž. 26 vi), tai visi Me
tropolitan State banko virši
ninkai ir šėrininkai atsilankė. 
Bet kai Šv. Jurgio parapija 
(Bridgeporte) rengia pikniką 
Liepos 3 d., tai Ųniversal Sta
te bankas^Šv. Jurgio parapijos 
distrikte taipat tų dienų netoli 
parap. darįįo kviečia žmones į 
savo išvažiavimų. Ten, girdi, 
bus " f r e e " muzika." Gal to 
banko pi$zidentaš J . J . Elias 
tai daro iš Hėkingumo Šv. Jur
gio parap. klebonui už davimų 
jam svetainės laisvamanių mi
tingams. Z. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ BRI6HT0N PARKO. 

Lab. Sąjungos 6 kuopos su
sirinkimas * bus sekmadieny, 
Liepas 3 d., parapijos svetai-

• * 
neje. 

Turime apsvarstyti 4 a u S 
svarbių dalykų. Todėl visi na
riai prašomi susirinkti. 

Kviečiame susirinkiman ir 
visus draugijų atstovus. 

A. Nausėda. 
~ • Parapijos piknikas. 

Visi , northsidiečiai uoliai 
rengiasi į parapijos piknikų, 
kuris bus Liepos 31 d. Visi 
dalyvausima j i 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHTOAGO, LLMNOIN 
Telefonas Y arda &055 

Valandos: — S iki 11 Ii ryto: 
6 po piety iki 8 rak. Nodelio-
u i s nuo 6 iki 8 ral. raka re 8! 

Pajūris. 
i -H 

GRĄŽINKIT "KORNEVILIO 
VARPŲ'' BILIETUS. 

Visi kurie i& anksto paėmė par
davinėti "Kornevilio Varpų" bi
lietus, prašomi neparduotus sugrą
žinti ne vėliaus, Liepos 5 d . . * 

Nesugrąžinti bilietai po liepos 0 
dienos bus skaitomi kaipo parduo
ti. 

Iš anksto bilietų ' ̂ Kornevilio 
Varpams'' galima užsisakyti pas 
A. Panavas, 5615 Hermitage Avc. 
(Tel. Prospeet 5661) arba pas A. 
Mureiką, 2047 St. Paul Ave. (Tel. 
Humboldt 6942). 

Neparduotus ;bilietus reikia pri
duoti A. Mureikai. 

A. Panavas, 
Pilietų tvarkytojas. 

Lietuvos Vyčių Paskolos ir Tau
pymo B-vės susirinkimas pripuola 
liepos 4 d. Kadangi ta diena yra 
kaipo tautinė šventė, todėl B-vės 
susirinkimas įvyks antradienyje, 
liepos 5 d. \ Valdyba. 

L. Vyčių Chicagos apskritys lie
jos 4 dieną rengia gegužynę Bc-
verly Hills. t)alyvauja Vyčių 
choras, bus prakalbų, žaidimų, 
lenktynių. Pasižymėję gaus puikią 
dovaną. Programa prasideda 1 
vai. po piet.-Kvieeiami visi atsi
lankyti. 

A. Banys, 
Gegužynės komisijos narys. 

Ig BRIGHTON PARKO. 

Tankiai randi Drauge žinių 
iš kitų kolonijų veikimo. Pas 
mus rodos nieko neveikiama. 
Vienok taip nėra. Brighton-
parkiečiai veikia ir turi kuo 
pasigirti. 

Mūsų Nek. Pras. Š. P. Mari
jos parapija turi didelį daržų, 

Visos narės Nekalto Prasidėji
mo Šv. Panos Marijos moterų ir 
mergaičių draugijos prašomos susi
rinkti nedėlioj, liepos 3 d., 5:30 
vai. vakare, bažnytinėn svetainėn. 
Iš ten eisime į Lab. Sąjungos pik
niką. 

Ten. pat prašomos susirinkti ir 
[imedėlyje, liepos 4 d., 5:30 vai. 
vakare, iškur visos eisime j para
pijos pikniką. Valdyba. 

VAJiENTINE DRESMAEING 
• COLLEGE8 

6205 8. Halsted, 2407 W. 
1850 M. Wells St. 

1 157 Mokyklos Jungi. Valntljo*©. 
\ Moko Siuvimo, Patterng Kirpl-i 
mo, Peslgning blsnlui ir oamaroa< 
Vietos duodamos dykai, Diplomai/ 
Mokslas lengvais atmokėjimala, 
Klasos dienomis ir vakarais. Pa-1 

reikalaukit knygelės. 
Tai. Seeley 1648 

SARA PATEK, pirmininke. 

{Telefonas Boulevard 9199 2 

« a DR. C. KASPUTIS 
D ŪK TIKTAS 

s.nsi South Halsted H«s. 
[Valandos: 9—lt A M. 

\ 5; 7 g pp jyL s 

Tai. Randolph 2898 
AA.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas viduniiestyj 

ASSOCLATION BLOG. 
19 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po plotu t 
Panedėllais iki • vakare 
Nedaliomis ofisas uždaryta* 

O t £ # 8 A 8 . # 8 A 8 # * A a # S A 8 # a X 8 * f l k 
ei. Canal «22l 

DR. C A. CHERRYS 
LIETUVIS DEHTISTAS 

|M01 Weat 22-nJ A So, Leavitt St. 
Chitaųco 

^Valandos: 9:10 A. U. to 1) R. 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

%*8Jt£*8Jt£#8Jft£#8^#£*8*8AJ8# 

* « — — • • 
Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Dr 

Chirurgas 
ISSl 8o. Halsted Street 

Valandos: i t iki 13 ryto; 1 iki * 
po piet f Iki 9 vakarą. 

TelefstUM Pnlli 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
lOKOl Ko. Michlgan AveaiM 

Sesslaad, HL 
VAIANDOSi B ryt* Iki 9 vsfcve. 

te l . Pul lman 541 Ir 5180. 

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiEiiiiie 
Res. 1189) Independenoe Brtd. 

Telefonas Von Bnren SM 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
Specialistas MoterlSkn^ Vyrioko 

Valku ir visu. chronišku Ugu 
VALANDOS: 10—11 ryto 5—5 pt 

pietų, %—S vak. Kedėliomls 10—11 d 
Ofisas 5854 So. Halsted St., Obtoagv 

Telefonas Drover t s s s 
jfiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniitHiiinimiHy L 

LIET. VYČIU 

LIEPOS 5, G J1921 
LASALLE VIEŠBUTUE 

Laike Seimo įvyks šios .pramogos 

MilžiniškasPriešseiminis 
IŠVAŽIAVIMAS 

Liepos 4, 1921 
BEVERLY KALNUOSE 

prie 87-tos, tarp Ashland ir Western 
Pradžia 9:30 vai. ryto 

ii KORNEVILIO 
VARPAI ff 

KOMIŠKA OPERETTE 

Seredoj. Liepos 6, 
Aryan Grotto Temple 

Wabash ir 8ta gatve 

\ 

Bilietai sparčiai pardavinėjami. 
Visos sėdynės rezervuotos 

y * » * » m»+mm+m»^^m»m* 
— • • • • — • • » » ! « 


