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Laukiame visuomenės prita
JOS BIURO PRANE
Bet katalikams reiktų gerai rimo. Tik artimi, tamprus ry Ateinantį pirmadienį liepos
įsidomėti, kad Lietuvą nuo ne šiai tarp Redakcijos ir Skai 11 dieną išvažiuoja iš Chica
ŠIMAS.
laimių galime išgelbėti ir jų tytojų sudarys įdomią, naudin gos buvęs Draugo redaktorius,

kun. prof. Pr. Bučys.
* * AO0 sustiprinti teikdami jai ko- gą laiįęraščio įtalpą.
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Metams • •••••• •TT • •
• ■».oo
Pusei Metų ...-»•...................... .. 8.00 auklėtų žmonių.
likų
visuomenė pasistengė sa
biams jau iš kalno tariame šir

Pusei Mcty •.. * . .

Prepumerata moku! likaJno. lai
kas skaitosi nuo užatraSymo dienos
Be nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ikperkant kratoje ar exprese “Money Order” arba Įdedant pinigus 1
registruotų lalikų.

“DRAUGAS” PUBL. CO.

2334 S. Oakley Avė., Chicago.
TeL Roosevelt 7791

LIETUVOS VARGAI.
Tiek mums Amerikos lietu
viams prikalbėta ir prirašyta
apie Lietuvą, kaipo elgetą, kad
mes jos kitaip ir įsivaizduoti
negalėjome kaip skarmalais
apsirėdžiusią ir laikančią iš
tiestą ranką Amerikos link.
Ir dabar ne vienas norėda
mas sugraudinti žmonių šir
dis taip apie ją kalba. Bet ji;
ne visiškai yra tokia.
Buvo pirmiaus kone tokia,!
bet ne dabar.
Lietuvoje yra jau turto tiek,
kad ji duoda jo kitiems.
Ji da daugiau turto duotų,
Jei jai netruktų protingų gal
vų ir geros valios žmonių. Šiuo
žvilgsniu tai ji neturtinga.
Nežinia, ar dėl stokos pro
tingų galvų, ar geros valios
žmonių amerikiečiai lietuviai,
sugrįžę Lįetuvon, ąn pinigais,
negali susilaukti leidinio ati
daryti “fabrikėlį kartūnams
audeklui dirbti”.
Stabdymas savo pramonės
yra ifusikaltimas Lietuvai.
Tokiu budu darbininkams tru
kdoma gauti sau darbo, o Lie
tuvai turto.
Ar ne vokiečių agentų įtek
mė ten veikia? 0 gal tepalo
laukia? Netepsi, nevažiuosi
kaip rusų laikuose.
Iš to Lietuvai nuostoliai ii
gal norės, kad jie amerikiečių
aukomis butų padengti.
sužinota, kad
_ Iš laikraščių
e
Lietuvos valdžia užpernai,
daug linų supirko. Bet vieton
gero pelno Lietuvai, daug linų
žiurkėms supenėta. Pardavė
nedaug, o likusius laiko Ang
lijoje, moka už vietų ir gal būt
žiurkes šeria.
Kodėl taip?

Tai paslaptis.

Visur už linus dabar gerai mo

[. ka. Vokietijai labai jie pagei
daujami.

Šeštadienis,

dingiausią ačiū, giliai įsitikė vo darbuotojui pareikšti dė
darni į Jūsų skubią, neatidėlio kingumo jausmus, laimingos
kelionės linkėjo, jo pagerbimui
tina paramą.
įkurti prie Lietuvos Universi
Draugo Redakcija.
Gerb. Draugo Skaitytojai —
teto jo vardu fondą neturtin
jos galėjo pasigesti priedo
giems moksleiviams šelpti.
“Laivas”, kurs ligi šiol buvo
“Draugas” nenori atsilikti
dedamas trečiadienio musų
nuo kitų. Tuo tikslu Redakci
dienraščio numerin.
Vos pusantro mėnesio beli ja kreipėsi į žymiausius musų
šiuomi turime garbės pra ko iki Federacijos Kongreso,
nešti, kad “Laivas” pasirįžo kuris bus rugpjūčio 30 ir 31 rašytojus kviesdama juos raš
patsai išplaukti į plačiąsias ir rugsėjo 1 ir 2 d. Federacijos tais pastatyti Draugo dienraš
katalikų visuomenės jūres, kai raštinė jau kreipėsi į Fed. sky tyje savo uoliam buvusiam
po sąvaitinis tikybiniams rei rius, atkreipdama domės į 52- veikėjui atsiminimo paminklą.
Raštų gavome labai daug.
kalams tarnaująs laikraštėlis. ą.jį įstatų &-a, kuriuo einant
Jie visapusiai aptaria kun
“Laivas” drįso taip pasielg turės šįmet įvykti rinkiniai Į
ti nuolat prašant musų kata vyriausį Amerikos lietuvių or- prof. Pr. Bučio darbus. Tuos
likų visuomenei. Ji išviliojo ganą-Federacijos Centro Val visus raštus ir norime šutai
Laivą iš Draugo globos, ji ne dybų. Skaitome
reikalinga pinti į Draugo pirmadienio nu
abejotinai palaikys Laivą savo dar sykį paaiškinti rinkimų merį.
raštais, prenumerata ir platini tvarką.
Tikimės, tasai numeris bus
mu.
Kandidatus į Centro Valdy Draugo istorinis numeris. Jis
Laivas, užgimęs Draugo skil
bą turi nurodyti Fed. skyriai. bent dvigubai bus storesnis už
tyse, šaukiasi visų, kad galėtų
Geriausia lai kiekvienas Fed. visus dabar leidžiamus nume
kiekvienon lietuvių šeimyuon
skyrius nurodys 7 kandidatus: rius. Jį dabins įvairios foto
atplaukti. Jis rekomendacijos bent vieną iš savo kolonijos grafijos, gražiai nupieštos mu
nereikalingas. Kas jį skaitė —
kitus iš visos Amerikos kolo sų dailininko p. J. Šileikos vijuo džiaugiasi.
nijų. Tad Fed. skyriai, jei dar nietės.
Laivo — Kaina: metams
kandidatų nenurinko, lai kuo Vienu žodžiu. Draugo ben
$1.50; pusei metų 75 centų;
greičiausia padaro susirinki dradarbiai, direktoriai, redak
vienas atskiras egzemp. 5.
mus ir išrenka kandidatų są cijos nariai, administracija,
Laivo antrašas: t
rašą lai tuojau siunčia į Fede spaustuvės darbininkai deda
“Laivas” 2334 S. Oakley Avė. racijos raštinę (222 S. 9-tli St., visų pastangą, kad gražiai pa
Brooklyn, N. Y). Raštinė turi minėjus savo Vado išleistuvių
Chicago, III.
gauti tuos sąrašus ne vėliau, dieną.

DRAUGO SKAITYTOJAMS.

IŠ MUSy CENTRO.

DRAUGO NAUJAS
PRIEDAS.

1 ‘ Draugas ’ ’ netekęs Laivo
pasirįžo pasigaminti naują
priedą, kurs apims musų išei
vijos reikalus ligšiol mažai
Drauge gvildentus.
Į busimąjį Draugo priedą
pirmon vieton statomos šios
pastovios skiltys.
Darbininkų Naujienos, Svei
katos reikalai. Namų ruošos
dalykai, Gamtos mokslai, Au
klėjimo ir pedagogijos straip
sneliai ir tt.
Naują sunkią naštą tenka
Draugo Redakcijai kelti. Kad
toji našta musų perskaudžiai
aeprislėgtų, prašome Draugo
skaitytojų, rėmėjų prisidėti sa

kaip 15 d. liepos. Visų kandi Visi Chicagos ir apielinkių
datų sąrašas liepos mėn. pa Draugo platintojai tepraneša
baigoje bus išsiuntinėtas Fed. telefonu kiek to Draugo eg
Tarybos nariams, kurie ki<*k zempliorių viršaus
norėtų
vienas iš tų visų kandidatų gauti. Kaina ta pati.
parinks 14 vardų. 14 gavusi
Negalėdami kiekvienam ra
dauginusia balsų skaitysis ga
šytojui, į Draugo išleistuvių
bitinais kandidatais ir apie
numerį, atsidėkoti per laiškus,
iugpjučio mėn. pradžią Ims
šiuo Draugo Redakcija taria
pranešta Fed. skyriams. Fede
jiems širdingiausią lietuvišką
racijos Kongresas iš tų 14 kan
ačiū.
Redakcija.
didatų išrinks 7 Centro Vai
dybos narius. Tad visi skyriai
Tokiu yra katalikų tikyba,
ir visi Federacijos Tarybos
kuri visur daro tvarką, kuri
nariai lai sukrunta atlikti sa
kartu yra socialio ir religinio
vo svarbią visuomeninę prie
gyveninio sąryšys, kuri stip
dermę.
rina, valdžių, kuri skelbia vi
A. L. R. K. Fed. Sekr.
siems meilę ir vienybę ir ku
ri nuostabiai įtikina pareigos
PLATINKITE “DRAUGĄ.“ laikymasį.
Napoleonas I.

-ė* e»-a
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/$ FRANCU KALBOS SULIETUVINO
NEMUNAS

Draugo

Romanas.
NEPAŽĮSTAMAS.
(Tęsinys).

Iiožė labai nustebo. Ji nenusileido:
— Pono Jurgio Ralio tėvai čia yra?
— Taip, Ponia.

— Ar galiu aš juos matyti!

— Ponas serga.
Teapsižiuri valdžia. Ameri
— Gi ponia Rulienė... Ar yra poipti Ralienė?
kiečiai nuostolių nedangstys
— Taip, Ponia.
aukomis.
— Beabejo bus galima su ja pasimatyti, šit mano visi
Ar tai išoriniai priešai, ar
vidujai nenuoramos, ar kas ki tinė kortelė.
•
tas, bet kas nors trukdo Lie
Durininke priėmė jaunos moteriškės vizitinę kortelę, ir
tuvos valdžios, tos Lietuvos kiek susiraukusi, domiai paskaitė jos pavardę, pakvietus vieš
visos mašinerijos niotorio dar nią į kalbamąjį kambarį, durių neuždariusi, pranyko. Rožė
bą. Ten kai-kurie ratai nekaip
nenoromis girdėjo nepažįstamų balsų kalbą.
sukasi.
— Ponia Rožė Jurkunienė, ar tu ją pažįsti?
Matyt, trūksta Lietuvai m
— Nepažįstu, atsakė vyro balsus. Ko ji nori ?
.aukų, bet sumanių, sąžiningi;
— Ji klausinėjusi apie Jurgį.
,
[ir nuoširdžiai ją, o ne save my
— Gerui pataikė! Ar tu jai parodei duris?
Įlinčių žmonių.
Tat, jei jau aukos turėtų bu
— Ji nenusileidžiu. Ji nori Ponią matyli.
ti daromos Lietuvai, tai jų už
— Ponia jos nenori matyti. Bet tu guli ją atvesti į saloną.
k duotis paremti tas įstaigas, ku Gi pusgalvis Petriukas gal ir žino Jurgio antrašą.
rįoH stengiasi parūpinti LieDurininke sugrįžo laikydamas lankoje kortelę. Ji kvies
įtinai tinkamų žmonių, vadų damas tarė:
.kurie nuoširdžiai jai tarnauda
— Prašau ponios eiti paskui mane. Rožė ir dalininkė įėjo
mi, jos gerovę keltų.
į gražiui išpuoštą saloną ir prašė lukterėti.
Rėmimu žmonių, besirenRožė sužiūrėjo įdomų saloną. Ant sienų kybojo dažais
fegiančių kogreičiausia tarnaut*
[Lietuvai, rūpinasi Amerikos tapyti paveikslai, turbut šio dvaro prabočiai. Raudono pliušo
kėdės, foteliai prie rausva spalva dažytų sienų ir lubų oma i
italikų “Tautos Fondas.”

UŽEIKITE IR Į MANO
KAMPELĮ.

Liepos
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te savo galvas ir akis augš-

tyn. Nekelia.
Bet kaip puėmiau už ausų
kietais pirštais, tai net pasis
tiebė.
Laisvamanių Rauda.
Dabar aš jums parodysiu,
kad jūsų rauda visiškai kvai
Lietuvos Atstovybė Ameri Bekeliaudamas po margą la.
koje gavo iš Kauno sekamą svietelį užklydau į garsųjį
Ar jus nematote kaip jūsų
kablegramą: Lietuvos laikraš Bostoną, o jame užsukau senu
draugai kudloti Lietuvos avi
čiai patikėtinomis Vilniaus ži savo papročiu į “palaidamanai, social-demokr. ir bolševi
niomis praneša, kad lenkai ti nių guštą”.
Įeinu ir aiktelėjau. Kudloti kai, užėjus rusams, bolševi
kiši jog Zeligowskis busiąs
kams jiems pasidavė ir tar
priverstas pasitraukti bet tuo avinai (visi suprantate, kas navo ir dabar jų labui darbuo
met kilsiąs naujas maištas su jie) nulenkę galvas žemyn o
jasi, o “nukirptos kunigų ave
Zeligowskio adjutantu kapito verkia, o rauda! Jų nudribu lės” ir kunigai drąsiai stojo
nu Pristoru priešakyje. Jis sios kudlos kratosi, iš akių
už tėvynę ir ją apgynė ir gi
yra Pilsudskio patikimas ir pa bįra raudonos ašaros ir nosys na. Neatsirado iš jų išdavikų.
vesiąs vadovybę generolui šlapios. Žodžiu, tokis reginys,
“Nukirptos avelės” yra
Rydz Smilgys. Patėmijama kati imk ir verk kartu su jais. Franci jos Focli, Vokietijos
Bet aš kietas, kaip titnagas.
siuntimas Kaunijon civiliai
Wirth ir daugybė kitokių vy
pasirėdžiusių karinių agentų J Nesusigraudinau. Bet žiuriu
rų. Jie kalbą rožančių ir ger
kurie vietos žmonių vardu tu- toliau į juos ir klausau. O jie
bia popiežių, ir livelniais yra
ri sudaryti sukilimą ir šauk-»
įbauginti”, bet jie daug ge
tis lenkų pagelbos. Vilniuje
Ui, ui, ui... Oi, joi, joi... (vie riau, negu “lietuviški kudloti
plaičiai kalbama apie terorą ni plonai, kiti storai).Kas bus? avinai”,žino ir geografiją ir in
prieš Lietuvos ministerius ku Kas bus? Lietuvos klerikalai
• v l} „ v.
v , v z- Justnjų ir istoriją ir reikalui
riša Bažnyčia su Valstybe. 0 ,
riems geriaus teksią negu ne nsa
, • , •
.
__ _ J
kilus kiekvienas
savo ,būdu
mo
seniai teko Užsienių Reikalų kas tuomet?... “Reikės
.
| kopuikiausia patarnauja savo
Ministeriui d-rui Purickiui kytis katekizmo vieton geo- tėvynei
Trijų narių, lenkų frakcija1 grafijos,' rąžančius vieton inGalįniu užtikrinti, kad paSteigiamam Seime, įteikė Kon dustrijos, popežiaus garbini- i rapijinę mokykllJ
mokj.
trolės Komisijai ilgą memorial mo, vieton tikros istorijos. niai geriaus žino geografiją,
sklindą prieš Lietuvos Vyriau Musų vaikučiai (kurių saugoistoriją negu dauguma Retu
sybę už manoma lenkų perse jasi turėti)... bus įbauginti S 'viaų'Iaišvania^ų'
kiojimą ir prašo
intervencijos .r?'"“ *\‘lek ”uk*muoti’
b
“Nukirpta avelė”, baigęs
neką ta. paskutiniai jų zings- kad juos, kaipo nukirptas avė- kato|ik(J kunigų „lokyk,as> tur

niai. Incidentas Vyriausybė;
svarstomas ir manoma bus pa
daryti atatinkami žingsniai.
Liet. Inf. Biuras.

PRANEŠIMAS
XI AMERIKOS LIETUVIŲ
R. K. FEDERACIJOS KON
GRESAS BUS BROOKLYN,
N. Y.
Rugpjūčio 30 31 ir Rugsėjo
1-2 d., 1921 m., Karalienės
Aniuolų
parapijos
salėje,
South 4 th ir Roebling sts.

Visos organizacijos priklau
sančios prie Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos kviečia
mos kuoskaitlingiausia daly
vauti.
Kongreso dienotvarkė bus
paskelbta kiek vėliau.
Kun. Jonas Švagždys,
A. L. R. K. Fed. Prez.
K J. Krušinskas,
A. L. R. K. Fed. Sekret.

mvntikos, labai tiko. Keli dideliausi veidrodžiai, apvalus sta
las su gėlių imlu, kampiniai staleliai, kanapės, kalbėjo už pa
siturintį bajorų Ralį. Du pietiniu langu vėrėsi į vieškelį, du
žieminiu į platųjį kiemą.
e
/
Rožė kantriai laukė. Giliausia tyla, tarsi visi šių rūmų
gyventojai butų išmirę. Vienų vienas laikrodis, savo vieno
du ir neskubiu lik tuk, ardė tylą. Tuotarpu nežymiai priete
mos šešėliai slinko į saloną.
Jaunoji moteris klausinėjo savęs ar ilgai turės laukti.
— Mane užmiršo, arba durininke manęs neperspėjo.
’ Ji pasirįžo ką nors surasti. Pakilo. Kelis žingsnius žengu
si, kurių garsų nuslopino tiršttis Smyrnos dėkis. Bet ji greit
sustojo. Art i man- kambarėly pusbalsiai kalbėjo du asmens
Rožė grįžo ir atsisėdo.
Vos sjm\įo atsisėsti, duris per kurias ji buvo įvesta salonai!
prasivėrė. I)u asmeniu besi kalbėdama įėjo. Kelios minutės ir
jie praėjo pro langus. Jaunoji moteris instinktyvio smalsumo
pagauta žiurėjo kas bus. Asmens kurie praslinko pro jos akis
ir kuriuodu prnsitolino į kitus rūmo kambarius, buvo dar jau
na moteris, išdidžios, elegantiškos eisenos; kitas buvo... Jonas
Vingis.
Ką jis čia daro, jis kurs nenorėjo Rožei pasakyti Jurgio
Ralio pavardės, jos sunaus išgelbėtojo?
Vis labiau ir labiau paslapties debesys kilo, apie jauną
moterį tarsi didingą saloną nakties tamsa dengė.
Drąsuolė, ji save suvaldė, nors ir begalo buvo susijaudi
nusi.
— Man galop nesvarbi to žmogaus rolė. Beabejo jionia
Kulienė buvo jo palydovė. Ji stigrįž. Ji mane priims. Aš vis
vien sužinosiu jos sunaus antrašą.
Ji pradėjo save raminti — taip drąsiai kovojo — norėda
ma suvaldyti suvo vaizduotę.
— Jeigu Vingis pažįsta Ralius, kas nuostabaus? Jie kai
mynai. Vien tame kas nors nepaprasta, kad jis ne norėjo man
prisipažinti pažįstąs Jurgį Ralį.
Bet urnai jos mintis išblaškė dar keistesnis atsitikimas.

I

les, bus lengva suvaldyti (tai j bat kalwjęs ražanC.ių h.
ir.
proteliai-juk
nukirptos kaip d„Jęs api(, yelniuS; Bostono

tik ir sunkiau suvaldyti, nes

Bendrovės Romanas,

...
žino in

greitesnės, miklesnės ir nėra du8trij, ir vcda pirklybQ. oi
kaip i
įkibti. Kas kita kudlotos).
Turės mokytis vaikeliai kaip
kunigai ir jų kontroliuojama
valdžia jiems lieps.
Pasekmė viso to bus išauk
lėjimas žmonių be “žeminės■”
vilties, be iniciativos, baikšlių ir “lengvai suvaldomų
Dievo avelių”, kurias kirps tie
kunigėliai, (ir neleis, kad lais
vamaniai jiems luptų kailį), o
užėjus užsienio priešui, jos
taps ir tam prielankios ir t. t.”
Susigraudinau beklausyda
mas ir pradėjau juos guosti.
Oi jus avinai, avinėliai! Perdidelės užaugo jūsų kudlos ir
ragai, o pennenkas protelis.
Jus avlniškos akys netoli ma
to, minkštas ir mažas protelis
nedaug teišmano.
Išgirdę mano užuojautos žo
džius avinai nutilo.

laisvamaniški avinai mokėjo
suiyti žmonių pinigus ii' nie
kam naudos nepadaryti.
Girdėdami mano žodžius vėl
nuleido galvas avinai ir tylė
jo. Kad jie daugiau proto tulėtų, mažiau bliautų ir nu
dirbtų daugiau naudingo dar
bo:
Bet kokis protas, toki ir
darbai, koki darbai, tokis ma
tyt ir protas.
Titnagas.
Dešimts milijonų svetimša
lių žada važiuoti į Suv. Vals
tijas nepaisydami sunkių gy
venimo aplinkybių: nedarbas
čia žiauriai siaučia. Turbūt ir
Europoje ne rožėmis barstytas
gyvenimėlis.

Nuostabu:
krikščioniškoji
religija, kurios uždavinys, re
gis, amžina laimė, daro mus
laimingais ir šiame jiasauly.

Aš jiems šaukiu — pakelk i-

(Montesąuien).

Vienos salono durys girgžtelėjo. Ligšiol jų Rožė nei>astebėjo.
Jos buvo pridengtos nuo lubų ligi grindų margu kilimu. Pra
sivėrė lalaii atsargiai, tarsi vagies runka.
Rože nejučiomis pasitraukė į patį tamsiausią salono
kampą. Tas kurs įėjo jos negalėjo pastebėti. Tai buvo balta
galvis senelis, namų tanias.
Jis paliko pravertas paslaptingas duris, priseleno prie
pietinio salono lango ir domiai žiurėjo į vieškelį, paskui atsi
sukęs tyliu balsu prašneko:
— Gali kunige išeiti.
Tuc tuojaus, pravertas duria išėjo senelis kunigas, nupli
kęs, bet jaunos veido išraiškos, vienoje rankoje turėdojfias
breviorių, kitoje skrybėlę.
— Ponia dar prie vartelių kalbasi su Vingiu, tarė dusliu
balsu namiškis. Tamista gali išeiti pro siauručius sodo varte
lius suvis nepastebėtas.
— Ačiū, gerasai Petriuk, atsakė kunigas, telaimin tave
Dievas.
Petriukas! Tai buvo Petriukas, apie kurį prieš valandėlę
durininkas kalbėjo savo žmonai:
— Tas pusgalvis Petriukas, gal jis žino Jurgio antrašą.

Rožė neiškentusi išėjo priekin iš kampo, kur ji ligšiol
nebuvo pastebėta.
Tarnas ir kunigas ją pamačiusiu, tarsi stabu paliko ištikti.
— Aš atėjau — aiškinosi ji, norėdama sužinoti antrašą
Jurgio Ralio. Jau bemaž kaip valandą laukiu.

— Ką?
— Norėčiau matyti jionią Ralienę.

lVtriukas į ją įžvelgė neįsitikėdamas; kunigas taipat,
bet greit jis pasitenkino jos kvotimais ir paklausė tėvišku
balsu:

— Vaikeli, kam tau reikalingas jo antrašus.
Keliais žodžiais ji atpasakojo, kad vakar, nepažįstama <
asmuo išgelbėjo jos skęstantį sūnų, kad priepuolamai ji suži
įlojusi-jo slepiamą pavardę, tuotarpu ji norėtų jam atsidėkoti.
(Daugiau bus).

šeštadienis,

Liepos

9,

DRffUBltS

1921

PROTOKOLAS

Į

.. .

lėkčiau pas savo meiliųjų mo
tinėlę.
Daug įvairių svajonių plau
Vos įsigyveno Vokiečiai kiojo mano mintyse, bet nu ŠV. KAZIMIERO AKADEMI
tuoj įsakė žmonėms eiti nuo siminimas vis tirščiau siautė JOS RĖMĖJŲ DRAUGIJOS
Ivvlikos metų amžiaus, iki mano suspaustų širdį.
ANTROJO SEIMO.
aštuoniusdešimts metų išsiimti
Karšta malda.
pasportus iš žandarijos. Įsakė
Buvusio
Tada
aš
pakreipiau
visas
Paskelbus pinigų siuntimų ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko
jei katras neis pasporto iš
Chicago. Illinois — Birželio
savo
mintis
prie
To,
kuriam
kiais
keliais “Draugas” persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt.
siimti, tas gaus štriuopos mo
12
ta
1921.
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokiii tarpininkų, be jokių agentų kad butų
kėti 10,(MM) markių arba 12 me yra viskas galima. Pradėjau
pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai
tų į kalėjimų. Toksai buvęs širdy melstis. Dieve, pasigailėk 6v. Kazimiero Akademijos
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
nors
mano
mamytės,
paliuoRėmėjų Draugijos Seimas pra
įsakymas 1915 m. nuo Kaize
S. D. LACHAWICZ
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
suok mane iš šios nelaimės. A- sidėjo su šventomis Mišiolais
UETUVYS GRABORIUS
rio.
Patarnauju laidotuvėse kopiglausia.
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visų Lietuvą daugy
Da priminsiu vienų labai šarų sriovės, išsirito iš mano Šv. Kazimiero Vienuolyno koReikale meldžiu atsišaukti, o mano
bę savo skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus,
akių.
f s
darbu busite užganėdinti.
baisų atsitikimų.
» <* plyčioj kurias atlaikė gerb.
ten išmoka per paštą, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj.
2314 W. 23rd Maro
Chicago, III.
kun.
Prof.
Pr.
Bučys
draugi

Vokietukas
priputo.
Tel. Ganai 21UU
Vokiečio naguose.
Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą musų kvitoje, neat
=
jos
kapelionas.
Didžiai
Gerb.
Man
taip
bemąstant
ir
be
Karo metu negalėjau dauimdamas nei vieno auksino.
•
■
JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU. giaus lankyti mokyklos, tada budint, žiūriu, kad mano vo Ka{xdionas pasakė taipgi la
Už pristatymo tikrumų atsako “Draugo” Administracija.
aš prasimokinau siūti. Darbas Lietukas jau taip prisilakė, bai turininga ir gražų pamok
Klauskite pinigų kurso “Draugo” Ofise. Ne Cliieagoje gyvenantiems tų pačių dielabai sekėsi.Dažnai eidavau po kad snuduriuoja šautuvų šalę slą Rėmėjoms.
=
nų
išsiunsime atsakymų laiškeliu.
,«ni!
savęs
pasistatęs.
=
Siunčiame piningus Lie- = namus siūdamas.
Sesija I ma.
Aš tik kryžiaus ženklų per
5 tuvon, prisiuntimas užtik- =
Vienų kartų aš grįžau na
S rintas.
moli pabaigęs siuvėjo darbų, ir save perdėjęs kapt, už jo šau , Seimų atidarė gerb. p-nia A.
= Inšuruojame nuo ugnies, = pamačiau priešai save vieške tuvo ir šmukšt per duris lau E. Nausėdienė, draugijos pir
Chicago, III. |
kan.
E namus, rakandus ir auto- = liu atjojant Vokietį.
mininkė ir paprašė gerb. kun. Į 2334 South Oakley Avenue
= mobilius.
Baisiai persigandau ir nel>e- Vokietys išbudęs pradėjo Prof. Bučį atkalbėti maldų. įįįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuT
= Parduodame namus, sko- S žinojau ar bėgt, ar prieš jį eiti. mane vytis.
Protokolų raštininkė M. L. Gu
Aš
matydamas
kad
jis
arti
5 liname piningus.
rinskaitė įšaukė delegačių
Bet atsidavęs ant Dievo valios
jHiiitiiiDiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
manęs
atstačiau
į
jį
šautu

vardus. Finansų raštininkė M.
= Evaldas & Pupauskas = ėjau sau ramiai tarsi niekur
vų.
Tada
jis
išsigando
ir
to
nieko
nematydamas.
Tuomet
Mikšaitė joms prisagstė ženk
840 W. 33rd St.
liaus
nesi
vijo.
lelius. Seimo valdyba išrinkta
aš jau turėjau apie šešiolikų
Yards 2790
Miškas
buvo
visai
arti.
Aš
per deklamacija į kuria pate
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiihT metų amžiaus. Vokietis prijo
GREIČIAUSI PASAULY
įbėgau
į
miškų
ir
paslėpiau
ko sekančios vpatos: Seimo DIDŽIAUSI,
jęs prie manęs liepė man su
DAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
SU KELEIVIAIS.
stoti ir užklausė — Kur tu šautuvų į kerpes, o pats bė- vedėja p. A. E. Nausėdienė, jos
gau
kiek
tik
jėgų
turėjau
na

eini? — Aš atsakiau — Na
pagelbininke M. Šedienė, 1 Ten yra vietinis agentas Jūsų miesto
Tel. Off. Humboldt 4830
ar netoli jo.
mon
pas
savo
mamytę.
Buvo
Res. Humboldt 3393
mon. Jis vėl klausia: — Kur
raštininke M. L. Gnrinskaitė
tu gyveni? — Atsakiau: Ko apie porą mylių ir aš visų ke 2 raštininkė M. Mikšaitė, Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir E
pūstų kaime. — Kaip tavo lių beveik bėgte parbėgau.
mandatų komisija: f). Rama visas Baltiko Valstijos tiesiai
ARK1TEKTAS
į Danzig.
vardas ir pravardė?
nauskienė, O. Susnienė ir V.
Mamytės džiaugsmas.
1263 N. Paulina St.
—.Jonas Žioplys — ponaitėli. Parbėgęs namo radau savo Galnaitė; kningų peržiūrėjimo SAXONlT7???????Liepor21 |
Kamp. Milwaukce Avė.
Gliicago.
Jis viskų užsirašė kų tik jam mamytę labai manęs išsilgu- komisija; M. Tumasonienė ir
atsakiau.
J. Totulienė. Seimo protokolas
sių ;r belaukiančių.
II Kl.
III Kl. =
$145.00
$125.00 |5
Paskui vėl klausia: — Kiek Meiliai jų apkabinęs pas iš praeitų midų perskaitytas HAMRURG
DANZIG
$200.00
$135.00 “
tu turi metu.?
veikinau ir apsakiau kas su ir priimtas,
Taksų $5.00
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
PEIt GHERROURG SOUTHAMPTOM =
— Trylika.
manimi buvo atsitikę. Tada ji
Valdybos raportai.
Liepos
ALBANIA ...
— Vokietys nusišypsojo ge iš džiaugsmo apsiverkė, ir šir
Karaliaučiaus $107.10
Liepos
MAURETANIA
Didžiai gerb. kun. Prof. COLI MIRA ..
rai pažiūrėjęs į mane ir sako: dingai padėkojo Dievui, kad
Lupos 10 I ™
Pr. Bučys draugijos Kapelio CARMANIA .
Dicims 10 S Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. =
— Gal du sykiu po trylika. jis mane išgelbėjo.
I,lelios 20 | =
AQVITANIA .
Mat aš pagal savo metų bu Paskui tas vok iet palaik i s nas pranešė ka<f nors susirin
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per
vau gana didelis.
ieškojo visur Kopūstų kaimo kimuose negalėjo lankytis, bei i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim l = Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. VaĮsigandęs stoviu ir nežinau ir Jono . Žioplu)^ Įiet niekur Akademijoj bei auklėtinėms “Tel. Canal 257
Si“
lė£
5ĮZ
žiuojantiems
Lietuvon pampinamo pasportus iu kitus, reikairiiAlirA = =
kų jis nori su manimi daryti. jis tokio sutvėrimo nesurado. dirbęs kiek gnlėffemas. Aka- =
E
E
lingus
dokumentus
ir sutvarkome Ineomc Taksus veltui.
v. Iv. KLIAUGA -, —
0, Dieve Tu sergėjai mani* ir demijoj baigęs išguldinėti A- S DK.
IJETUVIS DEKTISTA8
=
Meitėlio pasportas.
St.. Chicago, I1».E =
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
lydėjai visais mano gyvenimo pologetika ir Lietuvių Istori = 1821 So. nalsted 18th
St.
= =
Mudviem ten bekalbant, jis keliais. Esu ir busiu Tau dė ją, raportas priimtas su padė EValand.: Kampas
perlaidomis,
čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant
9—12 rytų, Ir 2—9 vak E =
pamalė, kad žmogus varo į
kingas per visų savo gyveni ka ir delnu plojimu. Gerb. kun. (iiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiu , = pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriaumiškų gražų nupenėtų meitėlį. mų!
nia išsipilkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
' •
, Prof. Bučys padėkojo Akade
Mat tame laike turėjo būti
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtosc arba bankose
mijos Rėmėjų Draugijai už
Fotografžstas
Nėra galo.
surašyti visi gyvuliai, nuo
S
Dr.
M.
T.
STRIKOL
’
IS
!
|
jam suteiktų dovanų “portfe
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
didžiausio ligi mažiausio. Jis Kaip Ii mina atsiminus bai lio”. Pirmininkė p. A. E. Nau Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas | E
Bendrovės
šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
614 W. 18 Street
v i
, |l
Peoplea Teatro Name
1 —
norėjo tų žmogų vytis, bet jam sias valandas, kurias pralei sėdienė •išdavė
pilnų raportą B|#1# w 47Įh gtr Tc, I|ou,
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus dalba daugiau
Chicago, III.
gaila mane palikti. Tada jo ne- dau savo jaunuose metuose. gražiai ir plačiai paaiškinda ■ valandos: 8 Iki 8 vak. Nedėl 19 f = 1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
|
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurio da
žmoniška galva sumanė pri Bet ir dabar da nesame ramus. ma apie draugijos veikimų nuo likt 12 ryte.
■
Res. 2914 W. 43rd Street
bar parsiduoda po $8.00 vienas.
Musų
priešai
lenkai
nori
mus
sirišti mane prie arklio ir aš
praeitų midų iki šią. Pirma
Nuo ryto Iki plet.
«1. Ganai 8222
£
kartu su arkliu turėjau vytis vėl pavergti, ir kankinti, kai Yiee-pirmininkė M.Šedienė ra gTcl. McKiuley 2«8
Siųsdami pinigus, pirkdami Serus arba norėdami daugiau
DR. C. X CHERRYS
kankino vokiečiai. Tai-gi iš portavo ka i aut susirinkimų
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus
LIETUVIS DEMTISIAS
g tų žmogų į miškų.
}9S01 Weat 22-nd & So. Deavitt St.£
Privijęs tų žmogų vokietys tos priežasties ir aš esu Lietu lankėsi ir dirbo kiek išgalėjo;
šiuo adresu:
Chicago
*
Telefsnna Pullnuut Mist
liepia varyti tų meitėlį į jo vos kareivių eilėse.
SValandos: 9:10 A. M. to 1S
Antra vice pirmininke F. Alek
1:00 P. M. to 8:00 P. M. £
Dr. P. P. ZALLYS
♦Savo obalsius — Dievas ir sienė iš Detroit, Mieli., nepri
namus.
Lietuvis Dentistas
Parėję į- namus atrišo mane tėvynė— turime ligi paskuti- buvo, nei raporto neprisiuntė.
10801 Bo. Mlchlgan Avenue
414 Broadway, Boston 27, Mass.
ItaMlMid. I1L
nuo arklio. Suėjome į triobų. nosios apginti. Tai-gi tos dva Protokolų raštininke M. L. GuVAI-ANDOHl H ryt. Iki • rakirs.
Jeigu patogiau tai kreipkitės j skyrius:
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 Vokietys nori tų žmogų sios vedamas linksmas esu ka rinskaitė praneša kad išviso Fel. Pullman 342 ir 818$.
reivijon
patekęs
norėčiau
Dr. V. A. ŠIMKUS
štriuopuoti dėlto, kad buvo
susirinkimų reguliarių buvo
Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp.
IAetovIa Gydytoja*, Chirurgas Ir
kiekvienam iš musų Lietuvių 12; du extra, vienasGentro valneįrašytas
į
knygas.
Netik
3249 So. Halsted St.
300 Savoy Theatre Bldg.
Aknieraa.
žmonėms, bet ir meitėliams brolių įkvėpti į jų širdis kil dvbos narių, kitas extra Aps
MOS 8. Halsted Bt. Chlcago.
Chicago Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa.
Valandos: 10—12 1# ryto 1—S Ir
niausių Dievo ir tėvynės meilę, kričio, protokolai visi surašy
r<
*
i
k
ai
i
n
gi
pa
sportą
i
.
4— • vakare Ned. 10—19 UI ryto.
Chieagns Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 0:00 vaka- ff
kuri visus priešus nugalės.
DIKTUVIH
ti
j
kningas,
o
susirašinėjo
su
E re. Vakarais: Utarninkc, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vaJ.
“Čestavojimas”.
GYDYTOJAM IR CRTRUR<1aB
Kareivi joje turiu liuoso lai nekuriais skyriais, prikalbino
Oflma Ir Gyvenime vlM.
.
5
vak. Ncdėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
$952 Ronth HalMtPd Htreet
Žmogelis drebėdamas prašė ko. Aš jį sunaudoja lankyda viena draugija į amžinas na
Ant vtrteoe b.lver.al Ht.te Haak
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
jo dovanoti. Atnešęs didelį mus mokyklų.
nuo 19 lkt*12 ryte; nno
rės. Finansų raštininkė M. 2Valandos
Iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 vak
butelį baltakės pastatė ant Karui užėjus aš turėjau auš Mikšaitė praeša kad draugija
Medėllomls nuo 19 iki X
A
Trl.fMiM Tarda U44
stalo prieš Vokietį. Vokiečio int lankęs mokyklą, nes ne dabar tini užsimokėjusių GOD
akys nušvito.
buvo galima. Skaudu, bet nu narių, liet nekurie skyriai dar
K.
— Na, gerkim kūmai — ir laikiau savo norus su tėvynės neprisiuntė savo narių skai
Pranešami visiems Lietu
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
r*O nBUOADSVAY
V'z'tryu lai X.'
pradėjo
traukti.
reikalais. Dabar kada Lietu čiaus; savo kolonijos draugi
viams, krautuvė po No. 4617
NCW YORK. N V.
I.lfCTI VIS AKIŲ HITCI ĮAUSTAS
TIKSI Kelionė Ih: Persėdimo IA NEW YORKO Per LIRAVĄ Arba
So. Ashland Avė. Kurioje ga
voj sušvito liuosybės žvaigž jas prikalbino prie įstojimo •
rRlen<vlnn vlmų aklų '
Mano rūpesniai.
HAMHIRGj — EITKUNUH
tempimą
kaa
yra .
lima gauti visokių vyriškų
delė, kada vėl pradėjo mokyk Akademijos Rėmėjų draugija.
pil«ŽRHtlrnl ekauriA*
I LIETUVA
JI
galvon, avulgu* |
Sėdėdamas ant lovos mušiau
drabužių ypač naujausios ma
llo. aptemimo, ner«
los augti, tada aš ir vėl prn Gerb. Sesuo Doloresa, draugi
Lnlvnl Išplnukln kiui 14 ii. Dideli dviejų sriubų pnėln laivai i.Aplankta:
votumą, skaudančiu* ;
sau kas su manimi bus to
uftRlriftKUNlua karelu aklų krolvoN akyn.
•‘Lrri ANLV’ Liepos 20
*
“POI.OKIA” Rugpjntls 17
dos siutai, čeverykų, marški
dėjau jomis naudotis. Moks jos iždininkė išdavė, detalj ra Irkaterakto,
nernleglo; netikina akia lndeiLiin, I
“ESTONIA” Rugpjtiėlo 3
*
“LITUANTA” Rųgiijuėio 31
linus,'kai tas vokietys pasi
Daroma etczuiiilnaa lektra parodam la mftnių, kaklarišių, skrybėlių ir
las yra brnngiausis turtas, ku portą ant rašto.
Piisn/.ierinmN tiesus pntarnvImnM tnrp I.lll\U-DANZIG-HnUfnx, Cana
žlauslaa klahlna. Akiniai pritaikomi tolnlngal, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Her- |
gers, kur jis mane padės. Kų
kitokių aprėdaių.
Visi laivai turi pulkus kambarius treėlos kllasoa keleirlama
rakite novo regėjimo Ir vaikue einančiu*
rio musų broliai Lietuviai iki
mokyklon. Valandom nuo 12 Iki S vakaro.
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
mano mylimoji mamytė da
Mes viską parduodami pi
(Bus daugiau)
Nedėllomla nuo 10 Iki 1 vai. po plotų.
šiol nepažino.
K. KEMPF, «en. U'eslern I’ass. Agt. 120 N. l.nSalh- Bt. Clilentro
giau negu kur kitur.
rys, nesulaukdama manęs?
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Baigsiu savo laiškelį prašy
Malonėkite gerb. viengen Jug aš tik vienas jos visas damas,
Telefone. Dr.ver (MUM.
tavęs sesute, prisimint i
čiai Lietuviai atsilankyti pas džiaugsmas. Mano broliuką mane savo
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMJ
maldoje.
mus busite pilnai užganėdinti Antanų pavogė Rusai, mane
!
NAUJA’ LAIKRODŽIŲ KRAUTUVĖ
I
AMERIKOS LIETUVIŲ
visiems gerai pažįstami savi paims Vokiečiai ir kas jų ap Visa šiivlimi tave mylintis Fabionas ir Mickievicz ved.
Brighton parkoje lapo atidaryta su daugel ■'
brolis.
ninkai
buvę A. Petraitis Ir B. L. Fabionas
rūpins jos senatvėje. Mano
naujų žiedų, laikrodžių ir visokių sidabriniu S
Vladas Ežerskis,
Siuntimas pinigų, laivakor
Mokinama: angliškos Ir lletuvIAkos =
M. Raudis ir
Širdis iš gailesčio alpo. O, ma
ir auksinių daiktų. Dabar viskas esti pariluokalbų, aritmetikos, knygv«<lyatė«, ete- =
Lietuvos
armijos
narys.
tės,
paiportai
ir
tt.
dama už, pusė kainas.
E
no mieloji mamytė, kad da aš
J. Janušauskas
norrafljos, typcwrltlng, plrklybos tel- j S
NOTARIJU*AS
slų, Suv. Valet. Istorijos, abelnos lsto- E
Taip-gi
pataisuome
visokius
sugriuvusius
S
4617 So. Ashland Avė.
Redakcijos
žodis.
Ačiū
širgalėčiau tave nors kartų pa
liesi Estatc, Paskolos, I netirtus!
rijos, geografijos, polltlklnės eokno- į E
Ir tt.
ir negerus laikrodžius, revolverius etc.
=
cnljos, plltefcystės, dailiaroAystės.
matyti
ir
meiliai
tave
npkndingai
už
labai
įdomų
musų
809
W.
sr.th
St..
Ksmp.
Rslsted
Ht.
Pastaba: atvažiavusiems iš
Mokinimai valandos: nuo 9 ryto Iki E
Tel. Itoulevaril Alt
L. ANDRELIUNAS
4 valandos po pietų: vakarais nuo 8 E
kitų dalių miesto nes atlygi binti, kad aš gaučiau paukšte- skaitytojams laišką. Lauksime
Vai.: 9 Iki 8 kasdiena
Iki
10
vai.
lio sparnus, pakilčiau aukštyn ir daugiaus panašią laiškų Vak.: Utar. K et. Ir flub. iki 9 rak.
4436 So. Fairfield Avė.
Chicago. =
nami, carferi.
Ned.:
Iki
B
po
pistų.
iš šios nelaisvės vietos ir nu- nuo Tninistos.
3106 S. Halsted St., Chicago. miiiiiiiimiiimiiiiimiiiimiiiiimimiiimmiiiimiimiiiiiimiiiiimimiimiiimmiiii

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.

Kaip “Draugas” siunčia Pinigus j Lietuvą
Visiems įdomu žinoti

PRANEŠIMAS.

Į

*

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius

Į

|

-Al

M.E.ZALDOKAS

Laivakortes į Lietuvą
per Klaipėdą

L YAKUBOWSK1

I

1

r

LITHUANIAN SALES CORPORATION

DR. S. NAIKELIS

3
P

NAUJA LIETUVIŠK
KRAUTUVĖ,

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
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Šeštadienis,

tJRIUGAI

Laisvamanių Diplomatai.

skutosi usus. (kas pažįsta Eli-

Į

J. K. Enčeris L. L. Pasko
los apskričio delegatas sako
Elijošiui, kad jis jau turįs bi

lietų dėl savęs ir
jam nepirktų.

kad Elias

iepia ir visoje salėje girdimi

abu balsu, bet jie mano kad tik
Vienas kito klausia: — Ant irie stulpo jų balseliai girdimi.
Apie kitus garsius, diploma
kokio Šiorl
Poškienė į Hertmanawiczių.
Viskantas nugi ant Leikos is žygius į “slaunųjj” AVash
ingtono partijos suvažiavimų
— Ar negalėtum p. llertma- ar nežinai!
nowicz padaryti man kokį
Vėl klausinėjame: — Ant ir, gal kitu kart šnektelsime.
nors mandatų, kad ir aš galė kokios Leikos? Viskantas. — Šiuo kart kveptelkiine.

$107.10 iš Montreal’o iki Klaipėdos (Memel) |
(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS. I
S

Pinigus siųstus per musų ofisų išmokame į 26 dienas 2

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvų ir iš Lietuvos. Padarome legališ- ■

kus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė :

g

AVasliingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo
ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais §
kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS & CO.

TiMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga
VVliat sdat plaeef
lite gauti nusipirkti “Drau
Matyt Viskantas norėjo pa
gų” dienraštį pas p.
sakyti “AVhat building is
IG. TYSKEVI6IĄ
this?’’ “and what place is
314 E. Kensington Avė.

Mainyk Savo
Seinai Kąra

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

KAINA PRIEINAMA
KIEKVIENAM KIŠENUJ
PARDUODAMI

KARAI

ANT IŠMOKESČIO
96

Extra Nuošimtis

KARAI

PASIRINKIMUI

KAS PIRMESNIS TAS
GERESNIS
DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ RŲŠIŲ
ATDARŲ IR
UŽDARYTŲ MODELIŲ
Visi pertaisyti Mitchclls turi tą pa
čią. grvaraneija ką ir nauji.

Ant pinigų kuriuos depozituos! nuo da
bar iki

Liepos 20tos d. 1921 m.
Šis Bankas mokės Jums nuošimtį nuo
lmos dienos Liepos.

Mėnesinio

Išmokėsčio Pliano

Iškalno
mėn. Mok.
Karo kainu
175.00
$25.00
$200.00
30.00
100.00
300.00
35.00
175.00
400.00
40.00
200.00
500.00
45.00
200.00
67)0.00
50.00
700.00
250.00
55.00
300.00
800.00
900.00
350.00
60.00
400.00
65.00
1.000.00
Ant augštesnes kainos karų, mė
nesiniai mokesčiai sulyg proporcijos.
Nereikia mortgage mokėti
Nereikia brokeruge
Nereikia freighlo mokėti
Nereikia notarių mokėti

PEOPLES

BANK

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

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

AR JUS ŽINOTE?
Kad pirkdami laivakortės per musų Biurų jusu pasažyrams patarnaus visuose rei
kaluose musu agentas Kaune, kurio antraša duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta
per

•-

SO

re
JI*
"r" fTrTTB

Visiems Žinoma kaipo Geriausių ir Mandagiausią
Patarnaujanti Lietuviams.

M

231
•-----

EUROPEAN
AMERICAN
BUREAU
S.
MICKEVIČIUS,
Vedėjai

2331
Mlcliigun Avė.

Vurtoti karai parduodami abiejose
krautuvėse.

ATDARA DIENOMIS
VAKARAIS, NEDELIOMIS

VAŽINĖK KASDIENO 0,
MOKĖK KARTA Į MENESĮ.
Tek

Drover

7$4>j

Dr. C. Z. Vezelis
IJKTUVIl DF.NTIHTAH
4711 HO. AgfTLANB ATMI'l
arti 47-tos Gatvės
Valaades: nuo • ryto iki • vafc j
Heredomte nno 4 lig • vakare

į

|

L FABIONAS ir Z. S.

809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, 111. |
PASTABA
1
Mes nekalbame tik aut poperos bet parodome aiškus faktus, šiai žemiau padueslam vardus nors nevisti bet tu kurie yru daugiau žinomi visuomenei, atvažiavusiu per nausų lliura iš Lietuvos:
Veronika Sadauskaitė iš Jonavos Valsčiaus, su sesere, Barbora Bražinskas iš Btungoa Valščiaus, Ona
Barkauskienė iš Radviliškiu Valsčiaus, Ona I'aulaitis iš Jurbargo Valsčius. Liudvika Mikuličienė iš Panevėžio, Vladislovas Barkauskas iŠ Radviliškio Valsčiaus. Juozapas ir Elena Mikuliė iš Panevėžio, Stefanija,
Ona ir Genovaitė Barkauskas iš Radviliškio, Julijona Kazlauskienė iš Kiaulių, Uršula Petrauskaitė iš Raguvus, Vincentas ir Julijona Kazlauskas iš Šiaulių Valsčiaus, Cecllia Kneizis iš Meškulčiu Valsčiaus,
Liudvika Juskevičlukė iš Pilviškio Valsčiaus, Stanislovas, Matilda ir Zofija Butvilai, Iš Vilkkljos, Lludvlka Plliutė iš Vilkaviškio Valsčiaus.
Jeigu norite kad ir jūsų giminės aivnžiuotu į Amerika tai darykit šitaip:
Ateikit I musų Biurą ir nu-s pa<iarysinu* tani tikras popit eas ir pasiųstose laivakorte delH atvažiavimo
Jūsų laukiamu svečiu Kiekvienas darantis bizni su musų {staiga gauna sąžiniška patarnavimą patyrusia
žmonių, Kreipkitės šiose valandos!-:
Kasdiena nuo 9 ryto Iki 6 po pietų, Vakarais, Utaminke, Ketverge, S ubatoJ iki 9 valandai. Nedėlioinis nuo 0 ryto iki 3 po pietų.

■

5
5

3
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3
=
3
3

S

viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiinmfmiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiH

V. W, RUTKAUSKAS

P. CONRAD

ADVOKATAS

LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St.,

Oftaaa Dldmleatyli

29 South La Šalie Street
Kambarta 194
Telefonas Central 0390

Vakarais, 812 W. 33rd 81
Telefonas:

Yards 4081

Chicago, HL

Kuria gaunate paveikslus iš Lietuve
neatidellodaml pasidarykite daugiau* arba
didellua Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingų.

Traukiame paveikslus
namuose,
prie
Bažnyčios,
sueigose,
veselljose.
grupes,
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuogerįausta.
Pbone Drover

0109

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaMnmHiniiiiiHiiiiiiiiiii

0I2AUSI*

LIETUVIŠKA KRAUTUVE gHICAGOJ

DVI KRAUTUVES
ANT PIRMŲ LUBŲ

Telefonas Vlctory 3805

Tiesiai ant Kampo 47-tos ir
Ashland Avė. Chicago

Chicago, III. |

MITCfiELL
AUTO CO.
2328
Mielilgfin Avc.

1

Jus žinote?

sia: — “VVliat, sdat, bylding?

tliisf”
gelio ir atitaiso tų klaidų. Elias banketų ir visus senatorius bei
Šoferis
supratęs
sako:
paima visus bilietus ir suside kongresmonus sukviesti”.
“This is a Beach.
da į kišenę, nueina prie vartų
Viskantas vėl klausia.
Washingtone, D. C.
vedančių į traukinį ir vėl Elias
— Iš there any waler ? Visi
skaito savo “viernųsias ave Atvažiavę AVashingtonan nu juokias, o Viskantas žvalgos
les”. Aveles yra visos devy- ėjome pas reprezentatorių Ma kaip mašalą prarijęs.
nios, bet jo pačiutė dingo. Sa sonų.
Capital Building.
ko, gal nuėjo gurno pirkti. Bet
Pasisveikinimo kongresmonesulaukęs, palieka devynias nas Masonas juokais paklausė
Policmonas matydamas ne
,viernųsias ir eina ieškoti pa ponios Eliošienės, kada jinai buvėlius žmonės klausia:

STOCK
YARDS
STATE

Tel. Yards 4669

901 W. 33rd Street

čiau kų nors atstovauti.
Balsys.
Ugi kur iš k rajaus atvažiavo
Elias skersofilis .pužiurėjo į Hertmanowi.cz — ‘‘Nu, aš ne me.
ROSELANDIE6IŲ DOMEI.
Enčecj*l>"nuėjo prie langelio- galiu; aš neturiu teisės man
Automobiliu.
Jeigu kas negaunat reguliaEIias* atsineša pluokštų bilietų datų dirbti.
i r ro<WkWęrt manaviči uk'.‘Enče
Vienas kitas klausinėja šo riškai dienraščio “Draugo”
Elias šaukia visus į savo
malonėkite pranešti
ris pasteb
kampų ir visiems duodamas ferio: — Koki ten namai?
ANT LEVGAUDUI.
tų pačių vietų
miegamajam rudžio patraukti suko: Kun.
Šoferis aiškino. Viskantas
10624 So. MichiganAve.
vagone, kurių Enčeris jau pir- Skripka o tai geras žmogus. pamatęs maudyklos triobesį
miaus buvo nusipirkęs.
Kad mes važiavome į AVash ant “Potomack”— upės klau

Visi žiuri kad teisybė: “Car ingtonų jis mus sakė: “Juo
No. 33 Bed No. 3 ant abiejų zai,” ar neturi rudžio? Duok
bilietų. Hertmanovicz ginčijas, šen tų ilga kaklį.
kad jų vietos buvusios užre
Hertmanowicz. Kaip nuva
zervuotos. Enčeris paima a žiuosime į AVashingtonų, D.
budu bilietu nueina prie lan C., tai turime surengti didelį

1921

Laivakortes Tiesiog į Lietuvą 1

|

Viskantas į kitus:
Eikime ant Šior.

H,

Ar norite matyti visų rū iĮiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiHimiiiiiutiHiuiiiiiiH

jošienę tai supranta, kas nepa mų?
Taip — sako. ateiviai.
žįsta tesistengia pažinti).
L. L. Paskolos Chieagos ir klydusios avelės. Nueina ir
Gerai Įiakol ateis vadas ir
Po to llertnianovičius pra
apielinkės susirinkime Geg. 24 žųsta. Visi žmonės nueina į
dėjo kviesti Masoną į bunkie- imis viskų išrūdys, aš jums
d. Šv. Jurgio par. svet. pon. traukinį, bet Elijošiaus viernotų, bet Masonas persergėjo ne nuodysiu šposų. Atsistokite
Valančius perša susirinkimui, sios stovi prie varių, nes jų
kelti bankietų. Naudos ma >okš(o vidury grindų kur ma
kad šis duotų
įgaliojimų ir be bilietu ten neįsileidžia.
ža, o bėdos tai bus dvigubai ota apuolų marmurų ir klautautininkų tarybos delegatams Galop Elias atsiveda suradęs
viena kaštuos daug pinigo, ykite kaip iš ten eina balsas.
kaip tai J. J. Klius, J. J. Hert- pražuvusių avelę. Kiek ten bu
Elias, llerimanovvicz ir kiti
o antra visų kongresnionų nemunowicz ir Viskantui.Jie, Va vo džiaugsmo viemomsiorns
sukvietus pasidarys užvyjas sustoja ratu ir klausosi į grinlančius sakė, važiuos savo pi- ] avelėms! Jos visos sumurmėjo
ir Lietuvos klausimas netik ne lis žiūrėdami.
nigais tik duokite jiems įga prie traukinio, bet nežino į ku
Policmonas užeina už piliopagerės, bet pablogės.
liojimų.
bet susirinkimas iš rį vagonų ir į kurias vietas ei
iatis ir sušuko. Balsas skamba
5
AVashingtono Viešbutyje.
kaž kur
rinko du iš savo tarpo t. y. ti, nes Elias ir vėl
visame bokšte.
|
J. K. Knčerį ir J. A. Mieke- paspruko su atrasta avele ir
Visi registruojąs kaipo dele
Sugrįžta policmonas ir klau=
liunų ir įgaliojo tik vienų Ta- su bilietais.
iu: ką girdėjote?
gatai ar turi niauria ar ne.
|
rybos narį J. J. Elias važiuoti
Juodukas klausia avelių ko
— Taip-sako Hertniunosviez
Poškai iš Chieagos užsire
AVashingtonan.
kis jų vagono numeris, bet gistravo delegatais nuo Chiea — “it is wand,erful”.
nė vienas nežinojo ir taip sau gos Susivienijimo Draugijų,
Tolinus
policmonas liepė
Kelionė į Washingtonų.
stovėjo
stati
vagone
kol nors mandatų neturėjo.
eiti vienam į vienų pusę bokš |
Gegužio 28-tų d. apie penk Elias neatėjo kolektuodamas
Piliečių Sųjungos pirmoji to, o kitam į kita ir, užėjus
tų valandų ant B &O stoties pinigus už bilietus ir parodė
kuopa iš Bostono prisiunčia už piliorio šūkterėti. Diplomą
susirinko tautiškų avelių bū kur katram sėstis.
devynis
komisarus su. vienu tai bando savo balselių, bet
rys.. Jie visi žvalgėsi tarsi a
neišrėkia. .Visi juokiasi.
mandatu. Kuris tik nebuvo pa
Traukinyje.
vys naujam tvarte. Nė vienas
Elias j 1 Iertmanouiez:—Eik
nėjo pirkti sau bilietų, kas žiu Hertmanowicz. — “Nu-gi ko žymėtas “Dr.”, “Adv.”, tai
u už ano “įuosto ” o aš busiu
iuvo pažymėtas “Kamisaras”.
ko taip bijo ir laukia.
dėl iš kunigų nematyt nieko iš
už to. Abu tautininkų tarybos
Kitų juokų neminėsiu, nes jau
Ateina Elijosius ir jo mote Chieagos T”
šulu eina vienas už vieno pilio
buvo “Draugo” dienraštyje.
ris. Jis tuoj klausia ar jau
Elias. — Ar nežinai kodėl?
iaus, o kitas už kito. llertmavisi ir pradeda juos skaityti Nu-gi aš neapsiėmiau jų vežti
Restorane.
nowicz vėl šaukia. Elias atsiant pirštų ir sako dar nevisi. į AVashingtonų už savo pini
Palaukus vėl skaito ir sako: gus. Jeigu bučia apsiėmęs, tai
jau daugaus nebus, ir eina bučiau turėjęs kunigų kaip
pirkti bilietų.
avinų!

Liepos

PltVk O'JBBN KONCBtiriNA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iŠ didžiausių Chioagoje
Parduodame uA žeminamą kainų, kur kitur taip negausi.
MaAiuėlit} laiftkami drukuoti ir ofiiio darbami yra naujau
sio* mados. U Alai kum visokius laikrodžiui, žiedui, iliubiuiui ir deimantiniai; gramafonai lictuviSkaii rekordais ir
koneertinių geriausią, armoniką ruaižką ir prūsišką ifidirbyočią. Balalaiką, gitarą ir imaiką, kokią tik reikia. Dir
bame visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikali Akus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazla\vski
4632 So. A8HLAND AVĖ.,
CHIOAOO, ILL
Telefonas i DBOVAA 13Q«

feeStadienis,

Liepos

!),

1921

R K U G

LIETUVIAI AMERIKOJE.
ATSIŠAUKIMAS.

POPIEŽIAUS ŽODIS/KATA
LIKŲ DARBININKAMS

tų Jubilėjaus sukaktuves nuo
susiorganizavimo L. R- K. M.

Liepos 5 d. beveik trys tukančiai darbininkų klausė šv.

Lietuvių R. Katalikų Mokslei S. A., išdrįstame kreiptis prie
apšvietus brangintųjų ir mok mišių Popiežiaus laikomų. Sa
vijos Amerikoje.
vo prakalboje jis perspėja apSuprantame ir branginame sleivių rėmėjų, prašydami pa
sisergėti nuo “klaidingų pra
apšvietų ir jos svarbų gyveni ramos musų sumanyme, tai yme. Amerikos
Lietuviai jau ra moksleiviai jmsirjžo iki našų”. Taip išsireiškė: “Tie
daug rėmė ir remia Lietuvos moks. Jubilėjinio 10 metų Sei klaidingi pranašai, naudoja
reikalus.. Tuomi • daro šventų mo, kuris bus Rugpjūčio 23— si propagandų, šmeižia religi
norėdami atitolinti darbi
darbų. Bet kokia butų nauda 25 d., 1921 m., Chicagoje, su
remti tautos reikalus, jei nebū rinkti d.u tūkstančiu dolierių ninkus nuo Kristaus, padarytų kas vestų tuos reikalus! palaikymui “Moksleivio” ir i juos nedorybių ir bedievy

Kas darbuojasi
visuomenės sustiprinimui moksleivių or aės uuka.”
priešakyje ir ginu tautos rei ganizacijos Amerikoje. Be gekalus? Ėjusieji mokslu* ir ap- radėjų paramos, mes nepasiek DIDELIS DŽIAUGSMAS.
tume užmanytojo tikslo ir tuo
sištietę žmonės.
Naujai sudarytas Bonomi
Mokyti žmonės laba? reika mi musų organizacija mažiau
Dabar einantieji inokbiur *»-‘S
musų prašymo, paremkite iš
ateities darbuotojai ir taftos
galima auka Lietuvių Moks
reikalų gynėjai. Mokslus eida
leivijų ir jos reikalus! Mes už
mi nusistoto principus, o išė
tai atmokėsime skleisdami ap
ję iš mokyklos sekdami tuos
Svietų ir gindami tautos rei
principus taip ir darbuojasi.
kalus.
Kad dabar einantieji mokslus
Tikėdamies, neatmesite mu
butų
naudingi musų tautai
sų
prašymo; paminsite apšvie
darbuotojai ir tautos reikalų

;eko

teisingumo

ministerio

portfelis. Ta ministerija yra
abai

svarbi, nes ji rūpinasi

Jonas P. Poška,

būtino tautos reikalo.

zavo Lietuvių Rymo Kataliku
Moksleivių Susivienijimų, po
obalsiu — Dievas ij Tėvynė.
Nots dA tik 4ešitatfe.,rilftalpia

ėjo, bdt ’šLrtmksldv.ių orgAųi-

cazija jau spėjo duoti nema
žai tikrų visuomenei darbuo
tojų. Kad palaikyti tokių or
ganizacijų ir tarp moksleivių
bendrų ryšį, reikia priemonių
ir medžiagos. Viena priemonė,
kuri tvirčiausiai riša mokslei
vius, tai jų organizacijos or

ministeriai.

Kai

Katalikui

Ižiaugiasi laimėję.

mas, darbo nenoras, pamirši

yko į kurį atsižvelgus visa
Centro raštininkas dta priedas tegali būti.
Komisijos nariai
Popežius Benediktas XV.

V. Damašus,
J. Klimas,
P. Česnulis.
Aukas prašome siųsti šių.'

REIKALINGI PRITYRĘ
AGENTAI.

Mes turime gera Snuošiničių pus
metini inveitmento propoziciją
Mr. Petras Cesnujis, ,: ^ į Auksinų Doftų’baiiko# Išleidžiamų
456 LOcust St.,
<rfėi(t* tuntu laiko šiaip, vakarais
Valparaiso, Ind.
ui* nedėldieniais gulite pasidaryti
sau extra piningu. Life Insurance
CLEVELAND. OHIO.
ir kiti agentai yra kviečiami iš vi
sur. Adresuokite laišku.

lyln-u:

Musų

kolonijoj

yra keli

The Kniskern Company
bolševikučiai
kurie
šviečia
darbininkus
po
“poolroo 140 S. Dearborn Str. Chicago
mius”. Ypatingai reik pažy F. S. Dept/
mėti bolševikėlį, kuris išsižio

išbandyti savo gabumus ir da ant žemės įvykinti. Dabar ku
lintis su bendraminčiais mok nigai parodo
darbininkams
sleiviais mintimis. “Mokslei bolševikų norus ir tuom už
vio” išleidimas nepigiai atsei- kertu kelių bolševikų rojui
na, o vieniems moksleiviams S. šaukė: kad, visus kunigus
ir labai sunku. Moksleiviai no išžudyti, visiems galvas nu
rėtų ir ant toliau palaikyti sa kapoti. Matot, ko jie nori. Zi
vo organizacijų ir išleisti‘M.’, noma, tai jie daro, kur savo
negana to, stiprinti organiza rojų įveda, Lietuvoje su bom
ei jų ir gerinti “M.” Bet tam bomis ir dinamitu rojų norėtų
reikia didesnės finansinės jė įvesti. Tokie yra sušaudomi
gos.
arba tupdomi į kalėjimus. To
Šiuosmet paminėdami 10 me kiems taip ir reikia.

A. Z

PRANEŠKITE.
Marė Astrauskienė nori žinoti, ar
gyvas jos vyras Juozas Astrauskas,
kuria 30 metų kaip paliko ją Lietu
voje. l)u metu raAinėjo Jai laiškus ir
žadėjo ją atsiimti. I’askui sustojo raSęs ir dabar apie j) neturi Jokių ži
nlų.

Prašoma pranešti Šiuo adresu:
Jomis Vilkelis

Alt) yra tieMfcuiMlas Lietuvon ketins. Lenkiją aplenkiant. I.alvų rulnial po 2, 4 tr O lovas. Tik 8 dienas ant vamkiis.

■

■ Laivai išplauks Liepos 2,16, 23, 30. Rugpjūtis 6, 13 ir 27
J| Pirkite Laivakortės pas Jūsų seniausia Chicagoje agentų

■

A. OLŠEWSKI

■ 3251 S. Halsted St.

B
■■
■
■■
■

Lietuvių Ko-Operativiška Teatro Draugijaį

j

S

[Lithuanian Co-Operative Theatre Society]

|

(C0MM0N LAW TRUST)

I

1
■

GENERAUS OFISAS

S

g

Atlantic Theatre Bldg., 3946 W. 26th Street

Chicago, Illinois

Tel. Lawndale 1700
rai

I

Pinigam* Lietuvon vežti* parduoda Draftus ant įlankų Kauno.
Kiaulių, Raseinių. Punevėžio. Marijampolės Ir kilų Lietuvon miotų.

Padaro Ingaliojimus (Doviemastis)
< Amerikos valdžia Beklžiu gryžti ntsrnl laike A mėnesių po išvežimui)
Nauja* <Hszevvbklo Ofisas tlalntr ne linuke bet kitoj pusėj gatvės
priešai* linuką.

KARAI.

Kitoj daly šio laikraščio rast musų
dideli pagarsinimą. Surask Jj. Mes
paimsime jūsų sena karą kaipo da
li mokesčio.
Mitchell Auto Co.
2328-2334 8. Micrigan -Avė.
Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.

F. K. R. CO.
736 W. 85 Street

Ant pardavimo grocerne su pro
perte, parsiduoda ii priežasties ligos
Atsišaukite:
461B So. Hermltagc Avė
Tel VarAs 5621

LIETUVIS PARDAVIEJAS.

Štuorni turiu laimė pasigarsitl I.ie
tuviu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gi
brangus tautiečiai esate kviečiami J
L. KLEIN dldeiia krautuvė ir pas
mane reikalaudami JOE 8HIMKU8
arba. Numeris 4-tas.

Del platesniu žinių kreipkitės pas
savininką

A. \V. Radomski

_____________ _____ BAMBINO
Arbatinis Šaukštukas tuojaus pasalins kūdikiu virdulių die
gimą ir į kelias vslandas sutaisys vidurius ir pnlntmai paSslin*'
Užkietėjimą. '‘Kūdikiai nėggta J| I Jie prafeo dantrlonū!”
” Moliuosi Jeigu jųsų aptiekorius neturi ja, tai prabilkite
60c. pašto markėmis tiesiog į

'F. AD. RICHTER ft CO.
3rd Avenue fc 35th Street, Borough o< BeookJyn,

Nsw York Ctty.

gų Bridgeporto apielinkėje mokės depozitoriumą pilna procentu už piningus padėtus

net iki Liepos 20. Šis Bankas yra visiems gerai žinomas kaipo VALSTIJINIS BANKAS
ir kaipo saugiausia vieta žmonių pinigams. Šiame Banke darbuojasi net šeši lietuviui

darbininkai ir todėl jeigu nekurie depozitoriai nei vieno žodžio angliškai nekulliėtų

ATKREIPKITE ATIDĄ | TĄ.
• Kad šis Bankas priima pinigus ir ant sesto procento su pilna atsakomybė ir sau
gumu klauskite platesnių infonnacijų nieko, nelaukdami.

2257 W«t 28-rd l’taee

FARMOS PRIE CHICAGOS.

Central Manufacturing
District Bank

Mitehell Auto Co.
2628-21.14 S. Micrigan Avė.
Atdara Dienomis, Vak. ir Ncdėl

darbo,

turi

mokėti

Mitclicll Auto Co.
2328-2334 S. Micrigan Avc.

4712 8. Aaliland Avė.

Parsidumia geri rakandai pi
k Kasos, galiniu kartų ir randa gauti,
priežastis važiuoju 1 Lietuva.
PKTiūR BALČIUS
1516 S. SOConrt
Cicero, IU.
2-nd Fiat

Chicago.

ANT PARDAVIMO
Dučei nė Ir' droserno geroj vietoj,
biznis išdirbtas per R metus. PrloUztia išvažiuoju j Lietuvą. Atsišau
kite:
B30 W. 35 Plaoc

I’a.ril4uo<lu biznio namas lulMtlplglal
lietuvių apgyventoje apylinkėje, 8
mztH.1 kaip statytas, šešių pagyvenimų
atsišaukite

J
A/54

nn, Puikia

8, Wood St.

Chicago.

P. E. savininkas yra ant trečiu lu
tu Iš galo:

Bankas atdaras kasdien iki 3 po pietų, Sen'siotniH vakarais
nuo 6 iki 8 vai., Subatomis per visa dieną iki 8 vai. vakare.

$6,000,000.00

STATE BANK

Siuntimas pinigų, Pasportai ir Laivakortės ant visų Linijų
oPhona Seelay 74ID

r DR. I. M. FE1NBERG
Gydo apoctjaltal vlsofeiaa vyrų tr
moterų lytiškas ligas
2401 Madlsoa Str., kampas W<
I
tėra Aro., Chicago
Valandos: 2—4 ‘po plot T—• rak.

■
■

P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago Avenue

ATVDAI
Parsiduoda pigiai rakandai tūrių
Jų labai daug, norių kraustytis J
mažesnė randa parduoslųpiglal. At
sišaukite tuojaus.

Chicago, III.

A. A. SLAKIS

Tcl. 7042

1112 We8t 35 th Strret Arti So. Morgan Street

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.

TeL Ra&dolph IBIS

DR. C. Z. VEZELIS

A State Bank

PRANEŠIMAS.
Surask musų dideij pagarsinimą
šiame laikraštlj. Pašauk mus per
telefoną tuojaus. Jeigu turi sena ka
rą atsivežk ir palik, o namo galėsi
su naujų karų parvažiuoti.

angliškai

Alslftauklto

•

F. N. R. Co.

Reikalinga mergina prie generallo

Greičiau bėgki į apticką ir
nupirki 60c. bonką

Central Manufacturing District Bankas yru vienas iš didžiausių ir stipriausiu įstai

vistiek gali atlikti savo reikalus LIETUVIŠKOJE KALBOJE.

SENO KARO VARGAI.
Mes galime jums pagelbėti Jsigy
U geresni karą. Surask musų pa
garsinimą Siame laikraštlj.

ofiso

“Cit neverki mano
mažulėli — neraudok,
SS tau duodu
BAMBINO
čiūčia liūlia.”

20tos, Procentus Gausite nuo Liepos 1

PARSIDUODA Groscrnc ir bučerne,
taip-gi dviejl kampiniai biznio namai
abie namu, geriausioje Lietuvių ap
gyventoje vietoje ant West-Sides,
priežastis senutvė ir nesveikata.

1521 Emma Str.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ

Už Visus Pinigus Padėtus Pirmiaus Liepos

BRIGHTON PARK.
Kas
turite narna ant
padarlma
Brighton Park praneškite J musų ofi
są o mes turime daug kostumeriu
kurie nori pirkti Brighton Park bus
tuojau® parduotas

736 W. 35 St.

Chicago.

Pašportus parūpina.

Į

■■
■

40 akerų puiki žemė ir geri buBox 5
Llvlngston, III
d'nkui naujos mašinos givuliui, javai
kas tik yra ant farmos tūkstanti jmokėtl o likusus ant lfitnokesčlo. Atva
ANT I’ARDAVIMO Automobilius
žiuokite pas mus sulyg tamstą noro
Chandlcr unt 7 pasažierų. Automo
pritaikinsime farma, o mc« turime la
bllius turi būti parduotas Alą nedė
bai
daug ant pardavima
pigių it
llą. Atsišaukite šiuo adresu:
brangiu farmų, kląusk
2510
451li PI. (ant 2-rų lubų iš
J. PVNDINAS
priešakio.

■ Iš MONTREALIO TIESIOG I KAUNA TIK SI 13.50

m

Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yrk dailė. Dailė stovi antra nuo žinystės. Kuri tauta augštai išsiviseiusi dai
lėje 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 sulošia dramas tragedijas farsus ir t.t. Aš manau kad teatrų industrija
pakilo ir išsipiltojo 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 padalyti daugiau pelno negu kokia kita indus
trijų 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 musų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžius kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Kliasos biznius užimti. Taip-gi parodyti kelia dėl musij 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 vienų iš
didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai.

VARTOTI

ganas “Moksleivis.” “M.” ne jęs rėkė: kam kunigai kiša
tik riša moksleivijų, bet taip si į politikos ir kitokius rei
gi skleidžia apšvietų. -ir duoda kalus. Mat, kad ne kunigai
progos
moksleiviams jx*r jį tai jie galėtų lengviau ‘.rojų’

S

Idant 8upažinti plačia Lietuvių visuomenė bu pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Ko-operativiška Teatro Draugija (Lithuanian
Co-Opcrative Theatre Society) kuri tapo suorganizuota 18 diena Birželio 1981 metu Chicagos 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 ncpriguljningoin, ir kada visos tos neseniai paliuosuotog tautelės eina lenktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo
suims 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 būt ueprigulmingais pilnoj tojo žodžio prasmėj.

P. česnulis,

moksleivija, 1912 m. suorgani

(

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
s

Centro pirmininkas mas galop to “vienintelio” da

Kad moksleivija
sekdama
tikrąjį mokslų augtų ir stip
retų musų tautos dvasioje, jai
reikia organizativio ryšio. Tą
supratus Amerikos Lietuvių

*

PIRMAS DIDELIS PRANEŠIMAS

■
I

tažnytiniais klausimais. Viso
kabinetų pateko trys katuli

— Penkios musų laikų žaiz
gynėjai, reikia kad visuomenė tus reikalų ir iš anksto tarda
mi
širdingų
ačiū
už
aukų,'lie

dos:
autorito (valdžios) nepa
rūpintųsi moksleivija ir remtų
garba, brolių neapykanta, pa
jos reikalus. Moksleivijos rė kame su gilia pagarba,
Vardan
Am.
Moksleivi
jos,
geidimų nesuvaldomas troški
mimas, yra rėmimas opaus ir

S

r

talijos
kabinetas
džiugina
neštų tautai naudos.
Gerbiamieji,
neatmeskite atalikus. Pirmų kart jiems

lingi musų tautai.

Mt

ądvokatab
Ofisas vidamlestyl
ARHOCIATION BLOG.
1B So. La Baile St.
Valandos: • ryto iki B po plotų
Panedėllals Iki B vakaro
Nedėllomls ofisas atdarytas

DR, G. M. GLASER
Praktikuoja SO metai.
Ofisas 814B So, Morgaa Ba.
12-ro BL.
Chleago. IU.
BPECIJALI8TAS
IfoteriBkų. Vyriškų, taipgi Baro
niškų ilgų.
OFISO VALANDOS: Noo 1B ryto
iki 8 po plotų, noo I lki ■ valaaNodšllomls aao • iki t po plot,
ina
m b BBT

T S

Illlllllllllllll
Ras. 11BB
Telefi

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas tr Chirurgas
4442 So. W«Ktem Avė.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; t-l t rytais 1-B po
pietų tr 7-B vakarala Nedšldionlais Ūktai po plotų I NU I.

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

Blvd.
Voa

DR. A. A. ROTH,
Gydytojas rl
Moteriškų,
Vaikų Ir visų shronlškų ilgų
VALANDOS) 10—11 ryto »—S p*
pietų, 7—• vak. NedAllnaris 10—IBS
OOBM MM o
Telefonas

S,

NiuiiiiiiiniititimiiiiiiiiiHiiiiimiiiiitm;

■ Cash arba ant lengvų išmokesčių.
Telefonas Monroe 3683
■
/
Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Tikras turi paslraiyma*

MaU Plgulka
Mošas Romos
Meša Raina
SrBMJM

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems

IM,Uw

pARTER’S IRON PILLS
pagclhcM. pamėginkite

£

8

DRRDBR9

Šeštadienis, Liepos

9,

1921
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Atyda! Puikiausias

Ned., Liepos-July 10, 1921 m.

(NIKAS

Pradžia 10 vai. ryte
%

Inžanga SOc

Šv. Kryžiaus Parapijos “Town of Lake”

=

Šis bus puikiausias piknikas šios vasaros, taip vadinamas “piknikas-retenybė”, kuriame
bus visokiu įvairumu ir margumynų begalės:

Chicago, Illinois

puikus šokiai, lenktynės visokios rųšies, gar

siausia muzika ir skaniausi valgiai. Bus duodamos dovanos už visokius atsižimėjimus, tarp
kitko gaus puikią dovaną, kas atvažiuos gražiausiai popuoštame automobiliuje ir t. t.

NATIONAL DARŽE, Riverside, III.

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.

mimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-

IŠ WEST PULLMAN, ILL.

CHICAGOJE.
SINACOLA PASVEIKSIĄS.

L. VYČIŲ SEIMO POKYLIS.

Westpullmaniečiai nebežino
nei kaip laukti savo klebono
parvažiuojant iš Lietuvos, bai
siai visi išsiilgo. Jis ketina
sugryžti apie 20 d. liepos m.
Parapijiečiai susidėję nupir
ko jam dovanų — gražų auto
mobilių. Tuo automobiliu va
žiuos į stotį iškilmingai par
vežti savo klebono.
Ne tik žmonės ’ jo laukia,
laukia ir bitelės: belaukdamos
aną nedėldienį net tris spie
čius leido. Mat, gerą žmogų vi
si myli.
Kun. D. Mikšys jau pagrį
žo iš ligonbučio, bet dar nevi
sai pagijęs.
Rep.

PRANEŠIMAI.

Cbicagos majoras Thomp daug brangių daiktų.
son miesto vardu indavė peti Tuo metu pats milionierius
ciją komercijos komisijai, rei su šeimyna kliube vakarienia
kalaudamas gatvekariais va vo, gi tarnai turėjo liuosas va
žinėjimui sugrąžinti 5 centus. landas.
Kitos kelioe peticijos induotos komisijai reikale fondo, ko
PRANEŠIMAS.
ks kas metai apturimas nuo
gatvekarių kompanijos už nau
Pavasario žiedas Vyšnių so
dojirnąsi gatvėmis.
dely pražydės liepos 11 d. va
Kompanija ta fondo miestui kare. lygiai 7:30 vai.
nemakėjusi per du metu ir
Šiandie miesto pinigų turinti TAUTOS FONDO VALDY
arti pustrečio miliono dol.
BOS ANTRAŠAI.
Kalbnma, kad į porą mėne
siu komercijos komisija galė Kun. K. Urbanavyčius pirm
sianti paskelbti savo ištarmę.
50 West Sixt,h Street.
Kompanija nenžsi leidžia. Ji
South Boston, Mass.
kreipiasi į teismus. Bet, matyt, Kun. M. A. Pankus, vice-pirn*.
jai bus nusukti ragai, jei vis 4^3 Park Avenue,
kas teisingai bus vedama.
Bridgeport. Conn.

PIKTADARIS UŽPUOLĖ
NAMUS.

S. Rutkauskaitė, vice-pirro.

602 South Street,
Mabanoy City, Pa.
K. J. Krušinskas, sekret.
pailiai apsitaisęs piktadariu
222 South 9-tb Street,
rpastepmbino prieaugy namų
Brooklyn, New York
4548 Sheridan road. Duris ati
Baltrus V. Vaišnoras, ižd.
darė Mrs. Stewart; 65 'metų.
Niekšas ją parbloškė, apdau 1514 Careon Street,
Pittsburgh, Pa.
žė. apkrnustė namus ir pas
prūdo.
Mrs. Stewart yra C. M. Ste- imiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiimiiiimmiiii
warto žmona. Stewart yra vie BIZNIERIAI GARSINKITE
nas iš savininkų firmos Stew«“D R A U G E”
rt ir Frvcr l’rinters Co., 732
Federal gat.

iiuiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Dr. M. Stupnicki

Šiės prakalbos bus vienos iš
svarbiausių, nes bus gvildemajna
3107 So. Morgan Street
Lietuvos svarbiausieji ir opieji
CHICAGO, ILLINOIH
klausiniai: Istorija, komercija ir
Telefoną* Yard* 50X8
kiti labai svarbus žingsniai gyve Valandos: — 8 Iki 11 lt ryto
nime.
5 po pietų Iki 8 rak. Nedėllo
anls nuo 6 Iki 8 ral. vakare
Kadangi nuims visiems viešojo
minėti Tėvynės klausimai labai
brangus, ttslel kiekvienas privalo
me dalyvauti ir gera proga svar
I
bu yra pasinaudoti.'
Taip-gi, šiose prakalbose bus *
g Perkėlė H'»vo oft** po unm
aiškinama apie L. P. Bendrovę ir
J4729 So. Ashland Avenueį
jos nuveiktus darbus Lietuvoje ir
8p«-eiJa Ilsta*
Amerikoje. Norintieji būti jos šė- Q
gDŽIOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ L1GU|
rininkais, nepamirškite, atsinešti
gvalandoenno 10 Iki 12 išryto; dqo|
pinigų ir Amerikos Boną, o gal?- ■2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:>8|
gva.kfa.ie Nedaliomis 18 kll 1
site užsirašyti šėrų.
Telefonas Dreiel anue
Kalbės gabus pirma karta šia
me mieste, kalbėtojai — Studen
IŠ WEST PULLMAN. ILL. tai: J. J. Šlikas ir Petras P. Daužvardis.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
Šv. Petro ir Povilo par. cho Visus širdingai kviečiame atsi •205 8. Halsted, 2407 W. M:
1850 N. Wells St.
ro rengiamas vakaras liepos lankyti.

L. Vyčių šeiminis pokilis
liepos 7 d. La Šalie viešbuty
pilnai pasisekė. Visuose atsi
lankiusiuose paliko gilų įspū
dį. Žmonės buvo sužavėti kun.
.Juozo ir p. Jono Čižauskų
dainavimu.
Aplodismentams
nebuvo galo. Dainavo žymio
sios dainininkės: O. Pocienė.
M. Janušauskienė, Z. Mastauskaitė, M. Jocaitė, M. Slapikauskaitė ir kitos. A. Pocius,
ir Janušauskas akompanavo
ant piano. Kalbų buvo daug,
įvairių. Programą vedė AL M.
Račkus. Vakarienė buvo gar
di ir privalgydytina.
Pilnesnis aprašymas bus ki
tą sykį.
10 d. pasitikiniui savo gerb.
klebono, kun. .J. Raškausko, yKORNEVILIO VARPAI
ra atidėtas tolesniam laikui.
Priežastis yra, kad nespės iki
Birž. 6 d. Aryan Grotto Te tai dienai sugryžti.
mple teatre L. Vyčių Cbicagos
Rengimo Komisija.
Apskričio choras pastatė operetę “Kornevilio Varpai.’’
Žmonių ne ką daugiau, kaip
pusė teatro priėjo. Vaidini
IŠ T0WN OF LAKE.
mas gerokai išėjo. Vienok tru
kumų buvo. Dainavimas irgi
L. Vyčių domei.
geras buvo.
PlaUsnis aprašymas bus ki ttulyg susirihkimo nutari
tą sykį.
mo visi Vyčiai teiksitės susi
rinkti Liepos 10 d. 10 vai. iš
AEKRAUSTĖ MILIONIE
ryto prie $v. Kryžiaus para
RIAUS NAMUS.
pijos mokyklos. Iš čia troku
Keli plėšikai įsikraustė į ini- važiuosime į musų parapijos
ionieriaus VVrigley reziden pikniką, kuris įvyks National
MIESTO PETICIJA DEL 5c.
ciją, 51 BclleVue avė- Išnešta darže.

Išpasalų užpultas ir pašau
tas Joseph Sinacola, nužudyto
d’Andrea bičiuolis, pranešta
pagysiąs.
Policija krečia ne tik 19
tvardą, bet ir visą miestą ieš
kodama piktadario.
Pats Sinacola po operacijos
dar negali būt policijos tardo
mas. Bet kuomet jis galės kal
bėti, tuomet bus išklausinėjamas.
Sinacola buvo draugas ir
Joseph Laspesa, kurs andai
nužudytas važiuojant automo
biliu. Kad taip, tai policija,
spėja, kad ta pati žmogžudžiu
gauja visas laikas veikia 19-oj
wardoj.
-.. Pašauto Sinacola 13 metu
duktė policijos klausinėjama
sakė, jog jinai mačius kas jos
tėvą šovęs. Bet piktadario ne
pažinusi. Pirmukart jį mačiu
si.
Ta pati duktė sako,
kad
pirm to pašovimo tėvo namuo
se per keletą vakarą buvę ko
kie tai susirinkimai, kuriuose
dalyvavę keletas italu. Bet ji
nai nežinanti tu susirinkimu
prasmės.
Policija ieško Niek Modeco,
kurs po to pašovimo negryžo
j savo samdomąjį kambarį
namuose 2114 Flourney gnt.
Nežinia kur jis pragaišo.

PRAKALBOS

; DR. CHARLES SEGAL J

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Nedėlioj. Liepos 10 d. 1921
F. Gedmino Svetainėje
8756 Houston Avenue
So. Chicago. UI.
Pradžia 7 Vai. vakare
Įžanga Veltui.
(Apgr.)

Visų Šventų dr-jos mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadie
nv Liepos 10-tą d.. 1921 m.
pirmą valandą ]x» Įlietų Mv.
Jurgio parap. svetainėje Vy
čių ^gjnb.
Tai-gi visi narini kviečiami
skaitlingai atsilankyti į sus
iną. ‘
A. Maziliauskis, pirm.,

1900 S. Halsted Str.
Tel. Canal 2118

Jeigu turi lota lient kokioj
dalij Illinojaus Valstijos, mes
pastatysime Jums namą ant
lengvų išmokesčių ir pigiau
negu kad galima pirki i. Atei
kito pas mus pasikalbėti.

Valandos: 10
Gyvenimas:

ryto Ikt

2811

Tel

C. P. SZYDLOWSKI
1579 Milwaukee Avė. Chicago.
Kambarys No. 200
Atdara vakarais

Prospect

Tel. Canal 267

8

vakare

8118

DR. S. BIEŽIS

LIETUVIS GYDYTOJAS
|
IR CHIRURGAS
|
2201 Weet 22ud Street
gTel. Genai 8222
■ Re*. >114 W. 42nd Street
Tel. McKlnley 4»ft'H

■ aa B «■ «■ ■> »■ «B ■* H ■■ ■■ • ■» •* W '

J. P.

250,000.00 Į
Dolierių.

S

Tai yra didžiausia ir stipriausia Lietuvių finansine institucija
E Amerikoje po valdžios užžlura.
E
Suv. Vai, Valdžia ir Cbicagos miestas laiko savo pinigus šiame
E banke.
=
Ar tamstai ne butų malonu būt musų kostumeriu?
S
Prkluokite savo bnnkyne knygutė blle kurio Cbicagos arba kito
E miesto banko. Kuris Jus ncužganėdlna arl>a nėra Jums irarankus (kaiE |x» svetlnitautlškas) — mes palys sukolektuosim ir perkelsim viE sus pinigus su nuošimčiais | šių

Perkelkit tuoj •

Visi moksleiviai ir mokslei
vės, kurie lanko aukštesnės
mokyklos, (liigb scbools) ar
ba kurie dar nuo rudenio pra
dės lankyti, \ yra kviečiami
Dr. I. E. MAKARAS
atsilankyti į šaukiamą susirin
Lietuvy* Gydytoja* Ir Chirurgą*
kimą, kuris įvyks pirmadienio
Ofleaa 100(10 So. Mlrhigan Are.
vakare, liepos 11 d., š. m., Vai. io Iki i> ryte: 2 iki 4 po
plet, 8:88 iki 8:80 vakare
7:30 vai. vak. parapijos sve
RealdeucIJa: 1058.7 Pcrry Avė.
tainėje.
Tel. Pullman 248
Tikslas šio susirinkimo yra:
norima suerganizunti A. L. R.
ų ^#axa* ska* uxa • i
K. Moksleivių Susivienijimo 2 Telefoną* Roulevard
8188
J
kuopa.a Pirmiau buvo suorgan.
m
kuopa šioje parapijoje, bet su
DEMTISTAfl
®
griuvo, tislel dabar visi inokst. j J
8881 South Halsted Str.
kviečiami Imtinai atsilankyti, i Jvalandoa: >—A. M.
•

DR. C. KASPUTIS

Buvusi valdyba.

I

I

1—8;

7—•

P.

M.

S

E
~

Pinigai Lietuvon

|

Geriausiai ir greičiausiai pasiunčia Vniversal State Rankas su
pilna garantija. PRISTATO J 24 DIENAS. Parduoda laivakortės,
draflus ir markės Piginusiai Iš kitų mi<*stų prisiunskite mums dollerials o mes išsiunsime Lietuvon auksinais pagal kurso. Norėdnml pirkti arba parduoti namą pirmiausiai atsilankykite J musų
Reni Estą te Dejiartmenta.

E
S
—

S
Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. Iš ryto iki 4 v. po pietų Ir
— vakarais Utarninkais nuo 6 iki 8..d. Subatomls visa d. ik( 8:30 vak.
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Į 3252 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO. ILL. f
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiH
Jeigu Nusidegi

forLittULiUMm*
U
t

Tai aprišk žaizda Ir uždėk

Tnentholatūm

N u šaldo

Ir

greitai

užgydo.

Į

Kapitalas ir Perviršis

Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje

MUZYKOS DIREKTORIŲ*
Mokytoja* _J»iano. Teorijų* ir
Kompozlcijoe
•021 N. WfMt<*rn Ava
Chicago. III,

S

- mokėsime pilną nuošimti.

$3,000,000.00

MARYAN S. ROZYCKI

E

(Under State Government Supervision)

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

Moksleivių Domei.

E

| UNIVERSAL STATE BANK Į

Turtas Apie

Telefonas Arniitage 9770

|

į Šio Banko turtas siekia $3,000,000.oo |

$245,000.00

WAITCHES
Lawyer

LIETI VIS ADVOKATAM
48OI Sonth Ilermltnge Avė.
Tel. Itonlcvarri 8U8O
. 11(105 R Mlchignn Avė.
Ilnscland, III.

St. Šimkus, nut. rašt.

=

Lietuvis Gydytojas Ir

' Chirurgas
■

f
=
=

Capital ir Surplus |

OR. P. Z. ZALATORIS
INU So. Halvted Street
Valandoa 18 Iki 12 ryto; t ik'
po pi et t Iki • vakare

|

I UNIVERSAL STATE BANK 1

W. SSrd 8*>.

8461.

Vak. Canal

Pinigas Daro Pinigą

Jei norite kad jūsų pinigai butų saugioje vietoje, kad
E jie uždirbtu jums gera nuošimti, kad galėtumėt savo pi= nigus su nuošimčiais pasiimti kaip tik prireikia — Visa1 dos Dėkite į UNIVERSAL STATE BANKA.

X
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=

DR. A. L. YUŠKA

MES STATOME NAMUS

Korespondentas.

IŠ BRIDGEPORTO.

187 Mokyklos Juugt. ValHtlJone.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, DcHtpning bizniui Ir narnama
Vietos duodamos dykai, Diplomate
Mokslas
lengvais
atmokėjlmals. ‘
Klesos dienomis Ir vakarais
Pareikalaukit knygėlėe.
Tel Seeley 1641
RARA PATEK, pirmininke.

Į

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.
Turime už garbe priminti Lietuvių viauoinenėj, kad dabar goriau«ln* laika* perkelti Ju*ų plnngiiH beniig'idlnu* nuošimčių J vuldška Metropolitan plato Banka; kuri* yrrt netik po VnlNtijoa
priežiūra, bet dar paremta* šio* banko* šėrininkų
turtų viršijančiu dauginu kaip 12 Milijonų Dol.
Kviečiame visuomenė pradėti
tauplntl gavo piningu* arba atidaryti čekių nųakattn Siamo ban
ko. Me* lygiui busime dėkingi pradėju*lam taupyt ar tai didele ar maža minia pinigu* galima at*lImtl nnt kiekvieno pareikalavimo.

MOKAME 3% 1 METUS
Skoliname piningu* ant 1-mo Mortgage už 6% Keluujantlema J Lietuva parūpiname pnaporta
ir viza dykai, perkantlem* pa* mus laivakorte.
Parduodame drnftue, čekiu* pagal dieno* kur*a. kuriuo* galima Išmainyti visose Lietuvos bankose

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

