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Graikams Teko Svarbus Gele
žinkelių Sujungimas

BADAS IR LIGOS SIAUČIA
RUSIJOJE.
Nėra maisto; gyventojai aplei
džia tėviškes.

KUN, PROF. PR. BUČYS

CHICAGOJE.

KELIAUJA LIETUVON

PAGALIAU APKALTINTA.

Draugas painformuotas, kad
g*rb. kun. Prof. Fr. Budys
šiandie, liepos 16 d., belgų
garlaiviu Lapland iš New Yorko iškeliauja į Antverpeną. Iš
tenai per Vokietiją — Lietu
von.
Laimingos kelionės ir svei
kam pasiekti Tėvynę!

Kriminaliame teisme pasi
baigė byla Mrs. Dora Waterraan, kuri pereito kovo 27 d.
nužudė su kirviu savo vyrą
Louis. Su ja buvo teisiamas
ir 17 metų sunūs.
Prisiekusieji teisėjai ją ap
kaltino, gi sūnų paliuosavo. J i
nubausta 17 metų kalėjimu. *
Per praeitus 15 metų Cook

Buvę Kareiviai Reikalauja Darbo
UŽPUOLĖ WELFARE
BUSTĄ.

Aną savaitę čia bedarbiai
žmonės, vadovaujami karo ve
teranų, surengė demonstraci
ją. Tūkstančiai dalyvavo. Bet
tas nei kiek negelbėjo jiems
gauti darbą.
Karo metu Čia daugiausia
buvo gaminama
amunicija.
Šiandie > amunicijos dirbtuvės
uždarytos. Keli tūkstančiai
žmonių neturi darbo.
Bedarbiai daugiausiai sve
timšaliai.
Tokia padėtis darbininkams
ne tik čia, bet ir kituose mies
tuose ir visoj šaly.

- Daug žmonių neturi darbo.
Ryg*, liepos 16. — Badas ir
GRAIKAI VAROSI PIRMYN nacionalistai kažkodėl iš ten
ligos, tos baisios rytinių šalių
Bridgeport, Gonn., liepos 16.
gražiuoju pasitraukė.
M. AZIJOJ.
rykštės, ir vėl aplanko ligos
— 300 bedarbių vyrų, kurių
pagautą Rusijos viešpatijos
dauguma buvusių kareivių, už
Atėnai, liepos 16. — (Jraikų
Turkai nuolat atsimeta.
organizmą. Bado ir ligų nevakar Čia užpuolė Welfare
armija, anot gautų žinių, pro
Konstantinopolis, liepos 16.
...
,
'
laimes
didumas
rpaaiškėjo
bustą, reikalaudami miestinio
•esuoja abiejuose karo iron- .
,_
...
.
g
i
— Graikų karuomenė okupavo,
/
T - i
x- I pirm keletos dienų, kuomet
darbo, kuriam buvo asignuo
galuose. Ir niekur nesutm, 1V ., ; ..
y.
pačiuose bolševikų laikrasciuo
miestą Afium-Karahissar, svarL
ta 300 milionų dol. bondsais.
ka stipresnio turkų naciona
se imta rašyti apie baisų pa
bų Bagdado geležinkelio maz-|
Šitie žmonės buvo manę,
listų pasipriešinimo. Visur tur
MELDŽIASI
DEL
LIETAUS.
gą, kur su Bagdado geležinke-1
dėjimą ir priemones.
apskrity Mrs. Waterman buvo kad tuoj aus gaus darbą ir pi
kai traukiasi. Ir niekas kolliu susijungia geležinkeliai, ei
Apylinkėse Samaros, Sara
42-oji moteriškė teisiama už nigų. Tečiaus taip nėra. Pa
kas negali pasakyti, kokius
Paryfitts,
liepos
16.
—
Vie
na į Konstantinopolį ir Smir
tovo, Caricino, Dono, Astražmogžudystę. Iš jų 31 buvo šaukta policija susirinkusius
jie turi tikslus.
tos
kardinolą*
Dubois,
Pary
ną.
chaniaus, Simbirsko, Penzos
turėjo išskirstyti.
išteisintos.
Čia patvirtinta žinia apie
žiaus
Arkivyskupas,
vakar
pa
ir kitur šįmet pasirodė visai
Mrs. Waterman sako, kad
Afium-Karahissar
graikai Afium-Karahissar
paėmimą.
kvietė
visus
žmones
melsties,
menkas javų derlius del siau
jei jinai butų jauna ir patogi,
kokių 55 mailių pietuose nuo
kad
Galybtiį
Viešpats
atsiųs
čiančių sausumų. Tenai lie
viskas kitaip butų buvę.
Kutaia, ant kurio graikų arLondonas, liepos 16. — Iš taus nebūta per keletą mėne tų Pranei jai lietaus. Nes vis
mija veržiasi visomis galimo Konstantinopolio
pranešta, sių. Kurįų javų neišdžiovino kas nudžiuyo, viskas * laukuo- SUGAUTAS VIENAS UŽmis spėkomis. Svarbiausias jų kad graikų armija sayo ofense išdegė. :
PUOLIKAS.
šito puolimo tikslas ir yra Ku syvoje prieš turkus pažangiuo kaitrus saulės spinduliai ir ne
paprasti karščiai, tuos sunai
taia.
ja visu kovos frontu. Turkai kino žiogai.
"SPECIAJ. D E L I V E R Y "
Du niekšu inėjo j namus po TREČIASIS METINIS DAR- šaukę, kad Seimas kuovsi
Afium-Karraliissar graikai be didelių pasipriešinimų atŽENKLELIAI BUS 25c.
num. 2^42 Clybourne ave. ir BO FEDERACIJOS ŠUVA- .kiaus juos išleistų.
Tokiose provincijose, kaip
paėmė be kovos. Nes turkai>simeta
Samara ir Saratov, kur gyve
ŽIAVIMAS.
Pati organizacija dar bai?
Washington,
liepos 16. — apmušė moteriškę Mary Mišlubavo del žmonių stona apie 7 milionai žmonių, jų Sumanyta specialiai siunčia shocko, 40 IIL, su tikslu api
.
.
Treji metai jau sukako, kaip kos. Skundai, prašymai plauišmaitinimui reikia mažiausia miems laiškams dėti 25c pas plėšti namus. Vaikai pakėlė
riksmą.
150 mlionų pūdų javų. Kad tos ženkleliai vietoje 10c.
Lietuvos krikščionys darbinin- kė ant nesąžiningų valdininkų
Užpuolikai be nieko greitai kai įsteigė "Darbo Federaci- darbų: vien raštais gauta 380.
tuo tarpu šių metų derlius ga
Paštų viršininkas Hays sa
lės duoti vos 30 milionų pūdų. ko, kad visuomenė su tuo su dūmė per duris. Kaimynai su j o s " draugiją, kad iškovojus Reikėjo del jų vaikščioti per
praeiviais ėmė vytis. Vienas sau žmoniškesnių teisių ir sa- įstaigas ir nekartą važiuoti į
tiksianti,
nes
busiąs
geresnis
Gyventojai
bėga.
GAL DOMINIJOS DALY
žinių, kad kuomet konferen
pabėgo, kitas sugautas.
vo būvį pagerinus. Šiais me- vietas ištirti. Dažnai kviečiapatarnavimas.
VAUS KONFERENCI
cija svarstys Pači f i ko klausi Tose apylinkėse gyventoja
Pasisakė esąs kažkoks Oste- tais birželio 12, 13 ir 14 dieno- ! mi į susirinkimus važiuoti.,,
JOJE.
mą, reiktų diskusijose daly tarpe pakilusi pasiauba. W s SUOKALBIS SUGRIAUTI tina. Žmonės jį but primušę, mis Kaune Liaudies Namuose Skyrių yra 1-60, o mus tik 14'
vauti Naujpsios Zelandijos iv tiečiai būriais apleidžia na
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jei
ne
policija.
įvyko
trečiasis
metinis
Darbo
žmonių ir tai ne visi gali ly
PR0HIBICIJĄ.
Japonija šaltai atsineša į su Australijos atstovams, Nes tas mus.
Kai-kur ištisi sodžiai
Federacijos susirinkimas, ku giai darbą dirbti.
manymą.
dominijas tas klausimas svar aptuštėję. Niekas nežino kur . .WaahingW», liepos 16. — KETURI PLĖŠIKAI GAVO ris visais žvilgsniais gerai nu
Pabaigus pranešimą, prasi:*
Senate * o * ^ l ^ W f t a , stipri
ir kotrlon pusėn eina.
KALĖJIMĄ.
Londonas, liepos \ū. —Lon biausia paliečia.
sisekė. Iš visų Lietuvos k a m - < d f j o d e į' JQ ^ ^
y ^
{į
Be to tie laikraščiai 'reiš
Gi tie žmonės, kurie negali opozicija su tikslu pasipriešin
dono laikraščiai vis dar veda
pelių buvo atvykę delegatai "* į atstovų skaudžiai barė sekti
biliui,
kuriuo,
norima
už
Balandžio 15 d. penki plėši skubinosi į vyriausiojo sekre- r e t o r i a t a > ^
plačias diskusijas apie Ameri kia nuomonę, kad Preziden apleisti namų-, maitinasi kol^
gir.
rpiškė
drausti
alų
ir
vyną
vartoti
kai užpuolė Cicero State ban toriato namus užsiregistruoti. ^ ^
kos vvriausybės" sumanymą tas Hardingas siųsdamas vieš kas ruškynių lambais, žolių
užuojautos.
Tad
darmedikaliams
tikslams.
žievėką. Vienas plėšikas, Joseph Visų linksmi ir rimti veidai B e r ž i n s k h l į i r Ambrazaičiui!
sušaukti ginklavimosi apri patijoms pakvietimus konfe šaknimis ir medžių
PriešsaliuninėS * * sausųjų'' Zrombski, užpuolimo metu liudijo, kad laukiama kokios j
rencijon neaplenks visų Ang- 'mis
bojimo konferencija.
s e k r e t o r i a t o v a r d u j prįekaiš-:
sąjungos
advokatas
Wheeler
lijos
dominijų,
kadir
tokios
Del siaučiančio abelnojo ba
nušautas.
tai nepaprastos valandos, kuo- ; t u g a t s a k i u s > b u v o p r i i m t a 8 G . :
Laikraščiai
tą
busimąją
tvirtina,
kad
ta
opozicija
—
Kanados,
Pietų
Aprikęs
ir
net
do ir gyvuliai puola.
Kitus t r i s : John Prahar, met bus sprendžiami jų pačių, k a i K v i o j i ^ y ^
konferenciją užvardina tiesiog
forma:
tai
suokolbis
sugriauti
prohiIndijos.
Kokią pagelbą gali duoti
valdžios f
. ^
Ludvvik ir Joe Kozel, teismas o drauge ir visos
%*
nusiginklavimo konferencija.
Lietuvos Darbo Federaci-'
Japonija
į konferencijos bolševikų valdžia tų apylin biciją.
nubaudė kalėjimu nuo 10 me svarbus gyvenimo # reikalai.
Kai-kurie paduoda rimtų
'jos skyrių atstovų metinis sw
kių
gyventojams,
niekas
nega
klausimą
labai
šaltai
atsineša.
tų
ligi
gyvos
galvos.
Antrai
vai.
baigianties,
beveik
sugestijų, kad ^reliminarė nu
PALIKO 2 MILIONŲ DOL.
Šoferis Harvey iPetrosus, pilnai Liaudies namų salei e- važiavimas išklausęs pranešt
siginklavimo konferencija Į- Ji visai nutyli Tolimų Rytų li pasakyti. Nes bolševistinė
mą iš Vyr. Sekretoriato dar
TURTŲ.
kurs automobiliu plėšikus ve sant, atidaromas posėdis.
vyktų ne Wasliingtone, bet klausimą. Ji, turbūt; sprend valdžia atsargoje jei ir turi
maisto, tai labai mažė, nubaustas kalėjimu nuo 3 Vyriausiojo sekretoriato pir buotės, randa, kad Vyr. Sek
Londone. Tik paskui, sako, žia, kad tas klausimas yra jos •kiek-nors
Mirusi
garsiojo
gydytojo
v •
retorius buvo savo darbais*
žai.
Taigi ji į badu mirštan Dr. John Murpby našlė, Mrs. ligi 20 metų.
vienos
klausimas,
kurin
kitos
mininkas Radzevičius, pasvei
tikroji konferencija galėtų bu t
Lietuvos
darbinmkų
reikalų
viešpatijos neturėtų perdaug čius žmones greičiausia tik su Jeanette C. Murphy, paliko
kino susirinkusius
delegatus
perkelta \Vashingtonan.
sargyboje, eina kitų reikalųranka pamos. Bile jai gerai.
3
MIRĖ
NUO
"
M
0
0
N
ir
svečius
ir
pasiųlė
išrinkti
Dar kiti laikraščiai skelbia maisyties.
apie 2. milionų dolerių turtų.
svarstyti."
-•
Bile patys komisarai yra so
S
H
I
N
E
.
"
prezidiumą,
į
kurį
papuolė
Palikimas teks trims dukte
Toliau eina skyrių atstovų
tus. Bet toksai bolševikų pa
Ambrazaitis, Krupavičius, Bu*
DE VALERĄ KONFERUOJA sielgimas veikiau jų valdžiai rims.
Užvakar prigėrę "moonshi- lionis ir Kovelskis, o į raštiniu pranešimai, skundas ant ran
SU LLOYD GEORGE.
Dvari
galės padaryti galą.
t u gatvėse visur pilna visokių n e " mirė: Thomas J. Barrett, kus: A. Staugaitis
ir Jočys. kų gyvenimo sąlygų.
26 m., 4346.Wallace g.; Mi- Pirmininko vietą užima Amb ninkai vėl ima rodyti savo
Gyvuoja abelnas manymas, blaurumų ir purvyno.
Tai preliminarės konferenci
kad sovietų valdžia ateinan
viešpačių
raTečiaus komisaras nutyli a chael Ward, 35 m., 1135 E. ražaitis. Skaitoma pasveikini- visagalinčių
jos.
čiai sėjai visiems valstiečiams pie svarbiausią daiktą, kas to- 43 g.; Thomas Coffee, 64 m., mai nuo įvairių organizacijų ^ s i r i š ž m o m " » t e i s i n S * , r e l "
Londonas, liepos 16. — Tr" parūpins reikalingų javų s ė k - j k i a s s a i y g a s padarė. Bolševi 5648 Lake Park Ave.
i r įžymesniųjų asmenų.
g a v i m ų tycmtis. Maža duo,
->
įda ordinariją, uz prigulėjimą
Ryga, liepos 16. — Iš Mas vakar Airijos atstovas de Va kų. . Bet tai tik ateinančiai sė-. k a i n e i e § k o t ų nešvarybių prie-'
Ketvirtas dar serga ir var
Pirmininkas padėkojęs vi- ^
draugijtJ
persekioj«.
kvos radio telegrafu praneš lerą kenferavo tik du vienu su j a i *
'žasčių. Nes jie patys yra giai pagysiąs. Policija nori šiems už linkėjimus ir užuo
Daugelį į Federacijos suvažiaT
patirti, kur jie gavo tos "degta, kad bolševikai K rime pro- premieru Lloyd George.
; Lygiai Kremliuje daromi 8 V a r biauSioji priežastis,
pa vimą visai neleido ir tt.
Tai preliminarės konferenci pienai, kad iš bado apimtų
'tinės. , , Sakoma, pirkę vidu- jautą prašė atsistojimu
kliamavę autonominę sovietų
gerbti a. a. draugo A. MatuGalvoja apie priemones.
jos. Sekančią savaitę prasidės apylinkių visus galvijus nuva
miesty.
Po ilgų ginčų išneštos šios
respubliką.
levičio
atmintį,
Darbo
Federa
rezoliucijos:
Maskvos valdžia
šiandie
Sostinė parinkta
miestas tikroji taikos konferencija, da ryti į kitas apylinkes. Gi ba
cijos
vice-pirmininko,
be
lai
lyvaujant daugiau' atstovų.
daujančius valstiečius su šei- galvoja apie priemones, kad v Vakar Chicagos kalėjime
Simferopolis.
/. Organizacijos
reikalu.-.Paskelbta, kad talka tikrai mynomis pasiusti Siberijon. tai visa atitaisyti. Sveikumo pakartas teismo pripažinta- ko žuvusio nuo žiauraus lenko
1. Kad butų neatidėliotinai
PABAIGĘ INTERNACIONA turės įvykti.
arba Turkestanan ir * tenai komisaras pataria choleros kaltas ž^ogžud-s Harrv IT. klastingos rankos.
Paskui kalbama apie dieno- suorganizuota visose apskriLĮ KONGRESĄ.
jiems duoti kokio nors darbo, 'paliestas apylinkes ir visus Ward.
PLENUOJAMA DIDELĖ PA
tvarkos nustatymą ir vyt. se- tyse iš Darbo Federacijos skyNepaprastuose atsitikimuo- miestus kuoveikiaus apvalyti,
SKOLA V O k l E T I J A I .
Ryga, liepos 16. — Iš Mas
se tas butų galima padaryti. Pačiuose sodžiuose įvesti sa- KIEK CICERO LABDAR. kretoriato pirm. Radzevičiui rių atstovų Apskrities DarĮįišduoda metinę apyskaitą or- ninku Taryba arba Sekretorikvos pranešta, kad tenai bol
KUOPA SURINKO.
Bet to nepadarys bolševikai, nitarinę tvarką,
ganizacijos darbuotės.
atas.
ševikai pabaigę savo trečiojo . .New York, liepos 16. — Vo kuriems trųksta reikalingų toJ į s mano, kad tuo būdu
kietijos agentai jau beveik pa kiuose dalykuose smagenų ir cholerai bus padarytas galas.
Nušviečia kokia milžiniška Į
internacionalo kongresą.
Šv. Antano Labdaringosios
(Toliaus~bus).
Gyventojams neduota jokių baigė tarybas su vietos ban- noro.
Tečiaus dauguma abejoja, Sąjungos apyskaitoje už pir darbų našta praeitais metais
palengvinimų. Kongrese aiš- kininkais.
mąjį 1921 pusmetį tilpusią buvo uždėta ant silpnų sekre
Pranešimai apie cholerą. kad tų priemonių užtektų.
k i ai buvo pasakyta, kad RuBankininkai skolina VokieSkurdas, badas ir epidemijos " D r a u g e ' ' liepos 14 d. įsibrio- toriato pečių.
sijos gyventojams bolševikai t i jai trumpam terminui 57 im Padėtis Rusijoje d a r dau perdaug įsisiūbavo. Gali Ru vė klaida. Labd. Są-gos 3-čios
Čia bolševizmo bangos per
nežada laisvės. I r todėl jie ne liomis dol. Už tuos «iilionus giau paaršėjo praplitus nela siją paliesti 1873 metaislbuvu- kuopos (Cicero) surinkti pi profesinius griauna valstybės Svetimų šalių piniarų vertė, mai
vokiečiai Suv. Valstijose įsi- bajai cholerai.
nigai ($579.17) per Vainikų ir .pamatus, vos susirinkus Sei- nant nemažiau $25,000, liepos 15
turi to laukti.
sios epidemijų rykštės.
gys javų ir javų produktų.
Anot paties bolševikų svei
Tų visų nelaimių prašalini- šv. Antano-dienas, nebuvo pri-1 mui Kaune per mitingus ir buvo tokia pagal yiercnants LoLondonas, liepos 16. — Iš
kumo komisaro, šiandie chole mui Rusijai reikalinga kito skaityti prie kuopos abelno-' spaudą šaukia: *'šalin Sei- an and Trust Co.:
3.64
Vąršavos praneša, jog netie
PAGAUTA DU VAGYS.
ra siaučia' apylinkėse Volgos, kia valdžia. Nes socialistų sios sumos ($236). Išviso Ci- m a s . ' , Čia Želigowskis smei- Anglijos sterlingų svarui
712
sa, kad kas butų pasikėsinęs
Rostovo, Oriolo ir kitur.
bolševizmas gimdo tas nelai- ceros 3-čia kuopa surinko gia savo kardą Tėvynei į šir Prancijos šimtui frankų
4.68
Vakar ryte policija pagavo
$815.17.
Užtai ciceriečiams ,'dį ir išplėšia sostinę Vilnių... Italijos šimtui lirų
nužudyti Lenkijos viršininką
Komisaras už tą epidemiją meg.
, ..
i . 'ii,
1.34
Pilsudskį, kaip apie tai pirm du automobiliniu vagišių, ku visą kaltę verčia ant pačių
pripuola penkta vieta į vietą Tartum dangus griūva, nežinia Vokietijos šimtui markių
1.34
Lietuvos šimtui auksinų
poros dienų buvo paleista ži rie apvaginėjo turčių reziden žmonių. Sako, jie gyvena baiORAS. - Šiandie gražus o- aštuntos atskaitoje.
nei į kurią pusę pulti...
.06
nia iš Vąršavos.
cijas išilgai JSheridan road.
siausiose nešvarybėse. Mies-|ras; šilta.
Daugybė įstatymų
Šaukte Lenkijos šimtui markių
' Valdyba.
i
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Nusiginklavimo Konferenciją
Nori Turėti Londone
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KRIME PROKLAMUOTA
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METUVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
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DRAUGAS

kasdiena Išskyrus nedėldieniua.
PRENUMERATOS KAINA:
CMICAGOJ IR L2S1ENYJE:
Metams
$800
-_ Pusei Meto
•4.00
*UV. VALST
Metams
«• fjb.00
- . Pusei Metų
• *«00
•Prenumerata mokasi įSkalno Laltas skaitosi nuo užsirašymo dienos
• e nuo Naujų Metų. Norint permaijS>js* adresą visada reikia prisiųsti ir
;senas adresas. Pinigai geriausia slųj«tl išperkant krasoje ar espre^e "Mo1 #> Order* arba įdedant pinigus >
v-«gi.<.truuta laiške

j E* DRAUGAS ' PUBL. CO
2334 S. Oakley Ave., Chicago
]
TeL Roosevelt 7791
iiiuiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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AUKSAS IR NEDARBAS,

Airija pagalios susitaikins su
Anglija. Airija šiuo kartu pa
sitenkins autonomija ir ap
rims.
.
Iš abiejų pusių reiškiama
tikro noro susitaikinti. Kad
anglai nori taiko**, parodo jie
savo pasielgimu.
Aną dieną dar prieš paliau
bas, keli anglų kareiviai Airi
joje nuplėšė išskleistą airių
vėliavą. Vėliavos savininkas
nusiskundė anglų militarinei
valdžiai. Šita tuo jaus delega
vo vieną karininką. Karinin
kas paskirtoj vietoj iškabino
airių vėliavą ir tuojaus atida
vė jai pagarbą.
Tai aiškus prirodymas, kad
Anglija nori taikos su Airija.
Pageidauja taikos ir patys
airiai. Per tris praeitus metus
jie grūmėsi už respublikos ne
priklausomybę. Bet tuo žvilga
sniu nieko nelaimėjo, išėmus
pasaulio užuojautą. Anglų vy
riausybė
galutinai pareiškė,
kad Airija yra neatskiriama
Britanijos imperijos dalis. Ga
li ji gauti pilną laisvę. Gali
but jai duotos dominijos tei
sės. Airija gali atsistoti Kana
dos pozicijon arba įgyti Pietų
Aprikos Unijos teisių. Bet ji
negali but nepriklausoma nuo
Britanijos imperijos.
Kad airiai pageidauja tai
kos, tai geriausia liudija tas,
kad Airija pasiuntė savo at
stovus taikos konfurencijon.Gi
jei de Valerą nuvyko Londono
konferencijon, reiškia jis atsisakė kovoti už šalies nepri
klausomybę.
Nors skaudu atsisakyti pir
niesnių savo pasiketinimų, tečiau beprasmė kova už neįvyk
domus pasiketinimus rodytų

^Suvienytos Valstijos šian
Didžiojo karo metu, prof.
die turtingos ne vien auksu;
j į s gali pasigirti ir įnilionais
Bučys atsisakė nuo profesūros
n&larbo žmonėmis.
Petrogrado Katalikų Akade
JČia apie penki milionai darmijoje.
/ĮbJuinkų neturi darbo. Nuo jų
Kviečiamas Kunigų Marijo
.priklauso apie 20 milionu
nų pasirįžo atvykti Chicagon.
žinomu užlaikymas. Taigi neSunki, pavojiriga
kelionė
• cftirbas turi palietęs apie 25
karo metu. Kam tuomet teko
liftilionus žmonių. Daugelis iš
keliauti, tas daug gali papasa
jų jau neturi duonos.
koti. Vizų vizos, bagažo ir pa
^Pereitais šešiais mėnesiais Į
ties keleivio revizijos taip nu
Suv. Valstijas iš Europos ir
kankina žmogų, kad nežinai ar
iŠ kitur atvežta 338 milionu.
keikti, ar juoktis iš tų visų
dįplierių vertės aukso. Šiandie
komedijų.
ši šalis turi vieną trečdalį viNepaisant kelionės nepato
sįū-pasaulio aukso. Kas pana
gumo, (jis jų niekad ir neieš
šaus niekuomet niekur nebuvo. vien įsikarščiavimo laipsnį. kojo) iš Petrogrado važiuoja
Tečiaus auksas vis dar čia Britanijos imperija šiandie dar per Finlandiją į Torneo, iš
vežamas tonais.
tiek stipri ir galinga, kad su Torneo
per Švediją
iki
' B pradžių Amerikos kapita ja vesti karą butų pragaištis Stockholmo, toliaus per Nor
vegija iš Bergen į Angliją —
l e n t stovai reiškė daug džiaug pačiai Airijai.
Jei Airija šitoje taikos kon Newcastle į Londoną, iš Lon
smo gaudami savo globon tiek
daug brangintino' metalo. Bet ferencijoje laimės dominijos dono per Southampton į
n^n tas jų džiaugsmas keičia- teises, įvyks žymi atmaina prancūzų uostą Havre, į Pary
Į s t rupesnimis. Čia aukso yra Airijos politikiniame gyveni žių, į Rymą, į Neapolį, iš Neapolo per Palermą, Orange,
pilni bankai. Rodos, turėtų me.
! gerovė plisti. Tuotarpu aršes- Airija daugiau 700 metų Gibraltarą laivu " P a t r i e " į
Į nis* nedarbas siaučia, negu to kentėjo anglų persekiojimus. Brookiyną.
Lapkričio 3 dieną 1916 m.
kioj Pranciįoj ar Vokietijoj. Daugel kartų darė" nevyku
Ką reiškia tie keli milionai sius sukilimus. Po tų nuosto atvažiavo Chicagon.
Taip ilga kelionė labai nu
aukso aky vaizdo je to, ką pen lių dar labiau ir žiauriau buvo
vargina nestipriausios sveika
ki milionai darbininkų galėtų spaudžiama.
Bet šiuo kartu airių kova tos prof. Bučį, ir, jis susirgęs
[pagaminti turėdami darbo.
Tas j požeminius urvus su gal bus apvainikuota žymiais ir išgulėjęs Aleksionų ligonbuty septynias savaites, per
krautas auksas nesiskaito ti laimėjimais.
tris Karalius sausio 6 dieną
kru šalies turtu. Tikras turtas
Kurie daug kentėjo yra pa 1917 m. eina sunkion operaci
yra tas, ką gali kasdien paga
minti penki milionai darbinin našus į tuos kurie daug kalbų jom
Vos spėjo pagyti sunkios
k§. Tikras turtas, tai darbi moka; jie išmoko suprasti ir
naštos kraunamos ant jo pečių.
ninkai. Bet jų apie penki mi 'dtų yra suprantami.
Vasario 16 d. perima Draugo
lionai nedirba.
—Sivetchine. redaktoriaus pareigas.
3Suv. Valstijos visais laikais
s&tiktų netekti devynių dešįhtdalių turimo aukso, jei
g&lctų devynias dešimt dalis
nedirbančių darbininkų pas
(Fabaiga).
tatyti darban.
Chicagoje.
įKas bus, jei tie penki miDail. Šileika padaręs Maskvoje daug pažinčių tarp lietuvių
lipnai nedirbančių žmonių ligi
rudens negaus darbo ir su jais ir rusų, dėlei nelemto karo buvo priverstas 1915 metais važiuo
kttų 20 milionu neturės duo ti į Ameriką, kur pirmiau jis buvo gyvenęs ir mokslus ėjęs
n o s ! Kas bus atėjus žiemai! Chicagos Art Institute. Dabar jau penki metai sukako jo darKas juos išalkusius galės nu oa vi mosi Amerikos lietuvių dailės dirvonuose.
'
raminti ?
Per tą laiką .jis sekančius darbus atliko: Puošė lietuvių
zĮ tuos klausimus kapitalis
skyrių sąjungininkų bazare Detroįt, Mich. Puošė lietuvių sky
t a i neranda atsakymo. Todėl
rių sąjungininkų bazare Cliicagoje ir dovanojo didelį savo dar
jis ir susikrimtę.
bo paveikslą išlošimui nukentėjusių nuo karo naudai, t a s pa
veikslas išleistas ant laimėjimo, buvo įkainuotas į tūks
tantį dolierių, o surinko tiį: 150 dolierių.

MŪSŲ DAILININKAS.
•

BRITANIJA IR AIRIJA,

«;

Šeštadienis, liepos
""

«'

Prie Kun. Prof. Bučio Biografijos
Amerikoje.
Liepos 11 d. "Draugas** vi
sas savo skiltis pašventė prof.
Bučio išleistuvėms. Žinojau
gerai, kad tokis naujo Drau
go redaktoriaus pasielgimas
jam nepatiks, bet kadangi įžymiausi Draugo bendradar
biai k* jo rėmėjai prisiuntė ap
sčiai medžiagos, tarsi buvau
priverstas ją patalpinti.
Skundėsi prof., kad jam dar
gyvam esant nekrologas rašo
mas ir prašė manęs skiriamus
išleistuvėms straipsnius jam
mirus pagarsinti, gi nūnai jis
norįs dar pelnyti jam priskaitomus nuopelnus. Teisinausi
kaip išmaniau, stipriausiai gi
galėjau tuomi gintis, kad iš
leistuvių numery patsai nė
žodeliu neprasitaria*.
Šiuo kart prof. Bučio nėra.
Nebegaliu jo pasiklausti ai*
dera man apie jį rąžyti. Dėlto
surankiojęs Žinių apie jo dar
buotę Amerikoje
patieksiu
skaitytojams.

Puošė savais darbais New Yorke sąjungininkų bazare lie
tuvių skyrių. Daug buvo darbo pašvęstą surengiant tuos bazarus iš dail. Šileikos pusės. Atlyginimas kurį jis gavo už-tą
lietuviams pasiaukojimą vos kelionės ir pragyvenimo lėšas
apmokėjo. Bet užtai lietuvių vardas svetimtaučių akyse buvo
aukštai iškeltas.
- • -

SLondone eina anglų su ai
riais taikos konferencija. AirijąT reprezentuoja keli atstovai,
j i * jų vyriausias yra de Vale
r ą kur* ligšiol vis dar skai
tosi Airijos respublikos prezi
dentas. Angliją
atstovauja
Korimų apžvalga.
miiiisteris pirmininkas Lloyd
Žymesni daiL Šileikos veikalai yra sekantieji: Portretas
George, gen. Smuts ir keletas
a. a. Monsignor'o Francis Mc Guire, Albany, N. Y. jo paties
kitų.
Žinovai tvirtina, kad konfe nuosavybė. Kun. B. Moleikaieio tėvo ir brolio portretai jo nuo
rencija duos geistina vaisių. savybė Albany, N. Y. Rašytojo Juozo Adomaičio — "Šerno*'
i

• -
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Dažnai besivažinejaht tram
vajais ruptura pasikartoja ir
jis vėl suserga.
Prieš apimsiant Draugą iš
vien su kun. Staniukynu tai
są jo katekizmus: "Didysis ir
Mažasis Katekizmas' 1 .
Tuo metu buvo padaręs Die
vo Apveizdos parapijoje pas
kaitų seriją. Paskaitų pelnas
skirtas labdaringai draugijai
ir parapijai.
Ligi fugp. 16 d. 1917 m. re
daguoja Draugą. Pampinęs i
savo vietą kun. F . Kemešį pa
sitraukia nuo redaktoriaus
pareigų.

Ateina Seimų sezonas. Nia
gara Falls Seime skaito refera
tą, kurs vėliaus tilpo Žinyne.
Seime suserga ir pegiję*s
rugp. 24 d. 191? m. apsima
Sheboygeno parapiją. Prade
da klebonauti.' Daug spragų
randa. Atmoka " m o r g i č i u s "
svetimiems žmonėms palikda
mas tik $1,000, o kitus pasko
lina nuošimčiams.
Beklebonaudamas įtaiso mi
sijų kryžių, relikvijorių, du
arnotu, rūbelius ant šv. Sakra
mento, repositorium.
Be P. M. Nekaltai Pradėtos
parapijos valdo Port Washington misiją.
Tenai įtaiso centralį šildy
mą^, nors pats juo nepasinau
dojo, bet šalti teko gerokai.
Kas šventa diena lanko misi
ją, 'nors seniaus kas antra sa
vaitė buvo lankyta, sumažino
sau algą nuo $25 ant $15.
Birželio 2 d. 1918 m. apsi
gyvena Waukegane kur vėl
klebonauja, &at arkivyskupas
kun. M. Krušo prašomas iš
reiškia noro apgyvendinti kun.
Bučį arčiaus Chicagos.
Pradėjęs klebonavimo die
nas Waukegane rado ukį la
bai apleistą.
Klebonijos prakiurusį sto
gą taiso, neapmokėtas bilas
likviduoja rųsį" beizmantą"
cementuoja ir apie bažnyčią
cementinį taką nutiesia. Mo
kyklos langus aptaiso, stogą}
naujai pertaiso.
Keikia pastebėti, kad triobėsiai labai buvo apleisti. Vė
jas kaip per rėtį putė ir net
sesers mokytojos susirgo.
Lapkričio 11 dieną grįžta
Chicagon. J o vietą užima kun.
Klioris.
25 dieną pradeda antru kart
redaguoti Draugą.
Dar beklebonaudamas pade
da kun. Staniukynui taisyti

*»"
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U I ir IV Skaitymų knygas. 'Inoriaus užrašų vertimą.
GruodŠio 15 4. miršta šv. J o dideliu troškimu buvo
Kazimiero Seserų Vienuolyno prieš išvažiuosiant iš Amerikon Į
antrąjį
Tikybo; !
kapelionas a. a. kun. Staniuky- parašyti
nas. Kun. prof. Pr. Bučys be mokslo tomą, sutvarkyti ir iš- j
Draugo redagavimo užima ka leisti Apologetikos enciklope- i
dijelę iš klausimų ir atsaky-'
peliono pareigas.
Prie gan didelio ir sunkaus mų, kurie tilpo Draugo ir Lai
darbo, kiekvieną atliekamą, ar vo skiltyse. Beto manė suspėgeriaus nuvogtą valandėlę nuo si$s parašyti apie dvidešimts
pasilsio panaudoja kursams, pasakėlių
paidagoginiai —
knygų rašymui.
psichologinio turinio. Nesus
S. D. LACHAWICZ
IJETUVTS GRARORUJS
Surengia apologetikos pas pėjo.
Patarnauju
laidotuvėse kopigriausia.
D a u g tame kaltės y r a jau Reikale meldžiu
kaitų North Side, Dievo Ap
atsišaukti, o mano
no r e d a k t o r i a u s k u r s n u o l a t ' darbu^busite užganėdinu,
veizdos, West Side, Šv. Kry i
v*
•
i
t - 2314 W. 28rd Place
Chicago, 111.
Z
S
1
w
a
žiaus parapijose ir Seserų kvaršino jam galvą, vienos, ki j * - £ J 3 J J 2 1 9 9 ""*"'
Vienuolyne.
tos Bytuose laikomos rekolek—
I
Deja * ' Draugas' \ klebono cijos ir tt.
I
Ligi paskutinės dienos kun.
kapeliono rūpesniai neleidžia
jam ištisai savo paskaitas pa prof. Pr. Bučys rašė Lekcijos
|
gaminti rastu. Iš jų sudaro ir Evangelijos paaiškinimus, g Perkėlė aearo ofisą po num
knygelę "Visuomeniški kur klausimus ir atsakymus į Lai { 4 7 2 9 So. Ashland AvenucJ
vą, o taipat ir " D r a u g a s " aps- į,
sp^-ijaii^aa
sai'\
čiai naudojosi jo straipsniais, \ |MK>w, MOTERŲ ir v r m r U G U Į
Man teko vartyti tą paskai
o o v n i RValandosnuo 10 iki 12 iSryto; nuog
nors
faktinai
jis
buvo
• 2 iki 5 po pietų; nuo T iki S : t f |
tų konspektą. Drįstu pasaky
"rakate
Nedėliomis I I kU 1
m
|
ti, kad jeigu butų turėjęs už vietą užleidęs kitam.
Telefoną* Dreiel tKM
'
Dera
prisiminti,
kad
jis
i
r
!
'
tektinai laiko, bent tris tome
lius po 150 lapų iŠ tos medžia toliaus pasižadėjo remti Drau- i
gos butų sudaręs. Kas nežino gą ir Laivą.
^Telefonas Boulevard 9199
Į klausimus jis davinės at
kaip jis mėgo rašyti!
Nekartą man dalykus žiną sakymus kaip ligi šiol kad da
kalbėjo, kad " D r a u g a s " (be rė. Lekcijas ir Evangelijas
DKNTISTAS
2831
Halhted 8tr.
veik išimtinai vieno redakto rasinės ligi Adventų. Plačiai Valandos: South
9—12 A. M.
* g. 7^—g p . 1C.
riaus buvo prirašytas. Aš tuo informuos apie Lietuvos poli
met retai kada skaičiau Drau tinę ir socialę padėti. I r taip,
gą, kaip aplamai ir kitus dien nors kūnu persiskyrę mes pa •I
I
raščius. Niekuomet jų nemė laikysime su juomi artimus fl
I
I
dvasinius ryšius.
gau, o dabar T!
I
Šiandien t. y. liepos 16 die
Savo darbavimosi laiku pa
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty!:
rašė įvairaus turinio, daugiaus ną kun. prof. Pr. Bučys sėda
!
29
South
La
Baile
Street
|
laivan
ir
grįžta
tėvynėn.
Ten
apologetinio šias knygeles —
KamlMuts 134
g
brošiūrėles: " K a t r a neišma jo laukia netik jo broliai savo !
Telefonas Central 63»0
|
pašaukimu,
bet
laukia
visa
nė", "Kriterijos", " K o klau
I
I
katalikų
visuomenė.
Ne
pasil
syti", "Žmogus ir gyvulys",
Vakarais, 812 W. SSrd St J
I
sio
ir
ramybės
trokšdamas
jis
"Tikybos mokslas". Be to raši
.
I Telefonas: Tardą 4681
nėjo straipsnelių į Darbininkų apleido Ameriką, bet Vyres Į
niųjų įsakomas, kurie visuo fa
kalendorių.
Gruodžio 18 d. 1918 m. ap menės spiriami jį atšaukė.
į g y v e n ę s Seserų Kązimierie- : , Sunkus darbai, tėvynėje Jo
Čių kapelanijoje, pirmą metą laukia. J o mylimiausia sva
3107 So. Morgan Street
grįžęs iš Draugo redakcijos jonė, kaip pats išsireiškė, už
CHICAGO, ILLINOIH
vakarais dėsto Seserims tiky sidaryti į vienuolyno keturių
Telefonas Tardą MSI
bos mokslą, pastarais metais sienų kambarėlį, apsistatyti Valandos: — 8 Iki 11 tt ryto:t
įvedė ir Apologetikos ir Lie nuo grindų ligi labų knygų S po pietų lkl 8 rak. Nedėlio
tais nuo S lkl I Tai. T&k&re
tuvių literatūros kursą.
lentynomis ir rišti ligi šoil
Visą laiką aktyviai daly kriteriologijos neišpainiotą pa
vauja visuomenės gyvenime. žinimo teoriją. Graži svajonėlė
Tel. Drorer 734SJ
Lankosi į kunigų, Federacijos, ir tiek?
Tarybos Seimus, veikia Ameri
Iš kalno galima pasakyti,
LIETUVIS DEMTISTA8
kos lietuvių Tautos Taryboje, kad taip atitrauktą nuo kun
4711 SO. ASffLAUD A V T I I •
47-toa Katrės
pagamina kunigų Vienybei, A. kuliuojančio gyvenimo proble Valandos:artinuo
9 ryto lkl 9
L. R. K. Federacijai konstitu- mą vargu bepavyks jam rišti.
Seredomls ano 4 11# 9 rak ars
cijas.
Šimtai darbų jį pasitiks ir ajpai
Minis kun. Staniukynui pri šimtai reikalų jį savo verperengia antrą Maldų Knygelės tan įsuks. Gi kun. Bučys per Telefonas Armitaye 9770
daug minkštos širdies, kad
MARYAN S. R0ZYCK1
MUZYKOS DIREKTORIUS
Nepaisant į beveik nesutai galėtų šaltai juos atstumti ir
Mokytojas Plano, Teorijos tt
komus darbus eina Federaci dienos gyviems klausimams
Kompozicijos
M
I
I
N. Western Ava,
jos pirmininko, Labdaringos apmirti. Nemanau.
Ohicago, UL
Sąjungos iždininko ir kitas pa
Bet ner reikalo apie jo ateit]
reigas.
spėlioti. Jis pats pasižadėjo ra
Atvažiavus naujam pava šinėti Draugo skaitytojams iš skutiniu kart sudiev ? laimin
duotojui, suskumba parašyti Lietuvos. Viską iš jo paties gos kelionės telinkime.
Apologetiką ir užbaigti Misio- raštų sužinosime, gi dabar paIgn. česaitis.

j DR. CHARLES SEGAL •

DR. C. KASPUTIS

Y. W. RUTKAUSKAS

s
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Dr. M. Stupnicki

Dr. C. Z. Vezelis

II

portretas A. Olševskio nuosavybė Chicagoje. "Pelenių Kapin ė s " poeto Maironio nuosavybė, Kaunas, Lietuva. M. W. Bu
činsko portretas, jo -paties nuosavybė Brooklyn, N. Y.; taipgi
jis turi ir dekorotyviškasofi sas Lietuvos dievaičių: Perkūno,
Pokliaus, Patrimpo ir Kryvių-Kryvaičio degančio ant laužo.
Tos afišos yra teptos su tempera ant .auksinės japoniškos popieros, tokia kombinacija Išduoda labai turtingą varsavimą.
Dekoratyviška afiša "Archangelsky Monastyr" nuosavybė sa
vininko "Russian Tea Room" pono Polakovo Chicagoje. Kom
pozicija "Išgelbėjimas" nuosavybė Dr. C. Z. Veželio, Chicago
je. Portretas p-nios J. Giraitienės, jos pačios nuosavybė Chi
cagoje, Portretas p-nios F . Poškienės jos pačios nuosavybė
Chicagoje. 2 vaisdu iš Muenchen'o advokato K. Gugio nuosa
vybė, Chicagoje. 2 vaizdu iš Muenchen'o Dr. Petro Petraičio
nuosavybė, Roseland, 111. Afiša koncertui ponios Onos Pocius t
— jos" dekoratyvis portretas jos pačios nuosavybė, Chicagoje.
Afiša Lietuvos Laisvės .Paskolai likosi nesunaudotaj dail. Ši
leikos nuosavybė. Afišos koncertams, dekoratyvi portretai:
Caruso, Farrar, Keisler ir Rachmaninpff, F. Wight Neumann'o
nuosavybė, Chicagoje. " B e v e r l y " kalnų reginys kun. H. Vai
čiuno nuosavybė, Cicero, UI. Reginys iš Jackson P a r k ' o Dr. A.
Juškos nuosavybė, Cbicago^e Portretas velionies Mrs. Seipp,
jos dukters Mrs. A. S. Hay nuosavybė, Winnetka,Jll. Portretas
Dr. A. Montvydo velionius žmonos, jo paties nuosavybė, Chi
cagoje. Visa serija Nemuno krantų Vaizdai nutepti 1913 ir 1914
metais, vokiečiai išplėšė iš dail. Šileikos tėviškės ir išsigabeno
į Vokietiją.

—

Premijuotas portretas.
Žymiausias dail. Šileikos veikalas yra beabejo "Žemai
t ė s " — Lietuvos rašytojos portretas išlošęs 1920 metais Chica
gos Dailininkų parodoje Art Institute 200 dolierių premiją,
dail. Šileikos nuosavybė. Dabar tas portretas yra Carnegio
Institute, Pittsburghe, Tarptautinėje dailininkų parodoje. Šio
je parodoje dalyvauja įvairių tautų dailininkai. .
Grįžta Lietuvon.
Dailininkas Šileika rengiasi važiuoti Lietuvon, pasiilgęs
tėvynės grįžta ne svetimiems bet davienišiems dirbti. Už jo pa
sidarbavime Amerikoje ar neprįderėtų amerikiečiams nupirkti
jo žymiausią veikalą " Ž e m a i t ė s " portretą ir padpvanoti jį
Lietuvos-nmzėjui. Tas padaugintų dailininko energiją, paragin
tų prie tolimesnio darbo ir parodytų, kad lietuviai tikrai kul
tūringa tauta, nes mokame savo dailės Veikalus gerbt.
Kunigo prof. Pr. Bučio portretas.
. Beto, pastaromis dienos, prieš išvažiuosiant kun. prof. Pr.
Bučiui Lietuvon, užbaigė jo portretą. Kam teko tą portretą
matyti — visi giria.
.Ant purpurinio fono, atpieštas natūraii.ško didumo biusla..
aliejinėmis spalvomis. Kaip kiti dailininko kuriniai, taipat* ir
šitas pasižymi emocijos stiprybe.. Ryškus profesoriaus veido
bruožai labai atatiko dailininko gabumams.
( Kaip teko girdėti, dail. Šileika ir šį portretą nori parduo
ti. J o .nusimanymu labai butų gražu, kad asmuo ar draugija,
padarytų savo veikėjui dovaną aukodama jį kun. prof. Bučiui.
Bičiulis.

Šeštadienis,, Liepos 16, 1921
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Draugystes Lietuvos Kareiviu
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rųšies kūrybos veiksmį.
Toki kūrėjai ir kūryba teduos gerų rezultatų kurie sau
giai palaikys, išplės į plačias
vagas tautor materiales ir
dvasines reikmenis, išlaikys
savytuma tikybos, meno ir
mokslo savybę.
Bus stipri, kurios pastovu
mą nei panašus Liuceperiui iš
didumas nesugadįs nepakreips
jos minties, kad tvert sau ats
kirą nepriklausumą nuo Tvė
rėjo valios, tvarkos ir grožės
gyvenimą. Jei tautos atgimimo
dienoje nesuglausime savo kū
rybos su Tvėrėjo valia, gali
ma iš kalno pranašauti, kad
laukiama kultūros žvaigždė
neužtekės.
Laikas visiems
Lietuvos
konstruktyvės kūrybos kūrė
jams keliaut iš visų žemės
kraštų į pilekalnių šalį ir ten
kurt didžias kultūros liepsnas,
kad šviestų plačiai, amžinai...
Truputėlis.

Ar kunigo Bučio širdis abe Hiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiu
jingai priėmė tokią žinią? Ne.
Nežiūrint kiek darbo jo lau
Kūryba ir tvėryba yra vie
kia, nežiūrint ligoninės tolu
nodo tikslo, bet ne vienodos
3mo, skuba jis viską metęs
1
galės. Tvėrėjas ir jo gale yra
gelbėti sielą, kurios gyvybės
Rengiamas
jis pats, bet kuręjas ir jo ga
ištesėjimas buvo žinomas tik
:
le paeina ir ima pradžią iš tvė
vienam Visagaliui.
rėjo. Dėlto sakoma: Dievas
Kiek tokių pavyzdžių galė
tveria, žmogus kaipo j o tvari
tume priskaityti iš jo, vos
Cicero, BĮ.
nys tik .kuria. Ir jei kas ban
penkerių Amerikoje gyvenimo
dytų tverti nebūdamas Dievas
metų Vėl-gi, ką jis daryda
skaudžiai apsiriktų, taip kaip
vo su liuoslaikiu? Kiekvienas
apsiriko
Liuciperas iškilęs
žmogus turi nors vieną dieną
prieš absoliute Visagalybę. Jis
savaitėje savo reikalams pa
norėjo naują nepriklausomą
Pradžia 11.00 vai. išryto ir trauksis 9 vai. vakare.
švęsti. Ši diena tankiausiai
nuo sutvėrėjo pasaulį sukur
yra sekmadienis. Kun. Bu
ti, bet vieton jo susikūrė pra
čys perdaug numylėjo savuoOrganizacijos ir pavienius kviečia visus
garą ir pats iš saulėtos skaid
shis, kad vien tik savęs paisy
rios
dvasios
pavirto
tamsybės
I
KOMITETAS.
damas galėtų sau ramiai il 2
dvasia.
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00.
sėtis.
Sekmadienio dieną jį
Tarp Dievo ir žmogaus dar
galėjome dažniausiai rasti kur
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi
bų visuomet matomas skirtu
nors svetainėje mokinant žmo
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
mas. Dievo darbuose slepiasi
nes to ko jie nori žinoti ir ki
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
jo begalinė, kad ir stipriau
taip neišmoktų. Daug mūsiš
lingus dokumentus ir .sutvarkome Income Taksus veltui.
siam protui nesuprantama Vi
kių neturėjo ,progos lankyti
N
i
v\
Y
O
R
K
N
"
•
»
9 DHOADW.\\
'LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
sagalybės išmintis. Žmogaus
aukštųjų mokslų, bet nepai
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBA VA Arba
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant
gi darbuose tematai sugebė
sant to, žmogus tai sutvėri
HAMBURGĄ — EITKUNU8
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
jimą, siekimą arba imitaciją
mas kuris nori daug žinoti.
l LIETUVA
sia išsipirkate mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pacto laivai išplaukia:
tų tvarinių su kuriais mes
Kunigas
Bučys
suprato
tą
•1JTTJANIA" U e p o s 20
f
««POIA>NIA" Rugpjūtis 17
;
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose
gamtoje
susiduriame,
jais
nau
troškimą ir pašventė ir liku
"ESTONIA" Rugpjūčio S
*
"I1TUANIA" Rugpjūčio SI
J
Pasažieriams tiesus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifar, Oana
dojamės. Va pavyzdys.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Tarp visų žmogaus ypaty sias nuo tiesioginių pareigų
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
Orlaivis yra žmogaus kūri bių, nėra vienos kuri turi tiek valandėles, kad kitiems tarna
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agt. 129 N. LaSalle St. Chicago
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaut darbą daugiau
nys. Paukštis yra Dievo tva pritraukimo jėgos, kai-gera vus. Malonu buvo klausyti jo
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
rinys. Orlaivis reiškia žmo širdis. Nežiūrint kuomi žmo- pamokų ir atsakymų į įvai
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
gaus sugebėjimą linktiniuotis gus pasižymi, kaip gražus jo rius klausimus.
bar parsiduoda po $7.00 vienas.
^if m
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^
su paukščiais ore, bet ne pe darbo vaisiai, o bet-gi jei jam
Kas^kas, bet jaunimas tai
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau
reinąs gamtinį, miklumą.
trūksta geros širdies, tai vi negali pamiršti jo geros ^šir
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus
dies.
Amerikoje
jaunimas
tik
Taigi nors ir orlaivis yra sas darbas atrodo netobulas,
šiuo adresu:
LIETUVIS FOTOGRAFAS
tiek
gali
žinoti
apie
savo
tė-^|
mekaniškas.
nuostabus žmogaus rankų dar
3130 S. Halsted S t , Chicago, UI.
Kurie gaunate paveikslus Ii Lietuvos
bo padaras, bet ne stebuklas,
Gera širdis tai šaltinis iš vų kraštą, didvyrius, kiek tė
neatideliodami pasidarykite daugtaus arba
kuomet paukštis ir jo ore la kurio plaukia kiekviena palai vai jiems pasako, arba mokyk
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno Ii kelių skir
414 Broadvvay, Boston 27, Mass.
kioj imas yra savo rūšies ste mos, ramybės, džiaugsmo do loje išdėsto. To toli gražu ne
tingų.
užtenka. Kunigas Bučys nie
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:
buklas. (Kalbant pavyzdžiais vana.
Traukiame paveikslus namuose* prie
^
Bažnyčios,
sueigose,
veselijose,
grupes,
apie antgamtinę aukščiausios Kun. Prof. Bucys, kurio kuomet nenuilso mokindamas
Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp.
S
Esybės tvėrybą, mes niekuo dienos mūsų tarpe jau sus- ar tai taisyklingos lietuvių
^V
^ pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge3249 So. Halsted S t
300 Savoy Theatre Bldg.
^^^
m riausia.
Pbone Drover f Si f
£
met
negalime
inte^ralės
tiesos
kalbos,
ar
tai
lietuvių
litera
kaitliuotos, yra pasižymėjęs įChicago Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa. | .
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMaiiiiiiiiiiiiiimiiumiiiuiuuiiiiiiii^
pareikšti. Nesant tikros pro vairiais darbais: jo diplomati tūros, ar tai Lietuvos istori
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka
porcijos tarp dviejų esybiniai ja politikos srityje yra pamo jos. Jis visuomet buvo pasi
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9KM) vaJ.
=
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
skirtinų pasaulių jų lygties ka netik politikos mokslų stu rengęs, mokinti visus, ir kvėp
5
pavyzdys visuomet bus neto dentams, bet ir labiausiai ti į juos tėvynės meilę, ir ačiū 5
Tiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinl
bulas, neužtektinas, atitrauktą tiems kurie Šiandien vairuoja jo rūpestingumui, daug jau
fiiftiii iiiiitiiiifirfffiiiiiiffftfinifiiiimiifii
nuo jausmų tiesą mažinąs. politiniu taiiVos gyvenimu.
iiitiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiii
nuolių pažįsta ir gerbia savo
Red.).
Kunigas Bųčys, kaipo rašy tėvynę — Lietuvą.
"LAIVAS'' eina kartą į savaitę.
Pasitaiko mums suklysti.
Kas yra tikrasis kūrėjas ir tojas, visiems žinomas. Dar
" LAIVE': talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
kas tikroji kūryba t
tėvynei esant literatinėje ver Einame prie kunigo Bučio
kinimas.
NAPRAPATH
Tikrasis kūrėjas yra tvėrė gijoje — ruso monarkos nas klausti patarimo. Jo gilus
''LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ
jo sandarbininkas; tikroji kū ruose, kuomet rašymas ir lie žmogaus sielos supratimas ir
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
OFISŲ VALANDOS:
ryba, tai nuosekli išraiška tuviškų raštų platinimas buvo gera širdis neatmes tavęs ir
"LAfVE" tilps atsakymai j klausimus. Gerb. kun. Bučys ža
nepasmerks.
Jis
maloniai
iš
tvėrėjo valios arba jo tikslo. sunkiai baudžiamas nepai
729 W. 18-ta Gatvė
334J Emerald Ave.
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
dėstys
tavo
klaidą,
parodys
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Nuo 2 iki 8 vakare.
Patvaresniųjų
kūrimų ir sant to, keli ištikimi Lietuvos
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
Telefonas
Boulevard
9397
aplinkybes kurios
suviliojo
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
^•<s
naujai kuriamųjų ypatybė yra vaikai tyliai, slapta darbavosi
tai
padaryti,
paaiškins,
kad
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
ankštas sąryšys su esančiais Prūsuose leidžiamuose laik
kiekvienas žmogus nėra liuokodaugiausia.
gamtoje įstatymų, tvarka ir raščiuose. Pasisekė. O tarpe tų
sas nuo klaidų ir parodys bu
"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5a
jos grože, kuri reiškiasi vi pirmųjų liuosybės skelbėjų ra
dus kuriais galima jos apsi
Adresas
suose tverybos fenomenuose ir sime ir didžiai gerbiamą ku
saugoti. Pas jį visuomet kiek
protines, žmogaus esmės gel nigą Bučį.
vienas rado tėvišką patarimą.
BEST AND BiGGEST
CIGAR
mėse.
Kaipo kalbėtojas pasižymi
Ir įvairiausiais budais jo
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
Kuriant ką nors naują rei savo logika ir giliu protavimu. gera širdis reiškėsi. Ar tat
Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
I.
I.
Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
kia patirti, ar kūrinys neprie Kaip jo žodžių visi domiai nuostabu, jei mes netik jį
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij.
štarauja gamtos įstatymams: klausosi! Tas jau duoda pir gerbiame, bet ir didžiai jį my
materialiu žvilgsniu fiziniai menybės jo kalbai.
lime ? Jo gera širdis, kuri per
JIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllĮĮ
Nors gerbiamas kunigas šiuos penkerius metus jautė IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
sveikam vaizdui ir dvasiniam
antgamtiniam logingam pro daug kuom atsižymėjo, tenka tik del Amerikoje gyvenančių
šiuo nors atsiminti apie jį kai lietuvįų gerovės pelnė jųjų dė
to minčių sąstatui.
Gyvenimui padauginus ma- po kunigą. Savo luomo narys, kingą meilę, kurią jam mėgi
teriales reikmenis ir pati kū jis yra tikras Kristaus dva name nors dalį išreikšti.
Jo
sios
skleidėjas
—
gyvas
Baž
ryba mažesnio žmonių skai
gera širdis, patraukė, mūsų
nyčios
apaštalas.
čiaus besergėjama. Tad ir ku
visų širdis ir sukūrė mumyse
TIESUOTAS
riniai vis dažniaus ir dažniaus
Ir šiandien, nors dar tik vi kilnių- norų. Tie norai jau vy
pasirodo destruktyvio pobū dutinio amžiaus sulaukęs, kun. kinami, tik ištesėkime taip,
AGENTAS VISŲ
Priduokite savo Bankyne knygutė bile kurio Chicagos arba kito
Bučys yra atlikęs įvairių dar kaip jis ištesėjo!
džio.
miesto Banko, kurįs jus neužganėdina arba nėra Jums parankus—
mes patys sukolektuosim ir perkelsim visus pinigus su nuošimčiais
S
Mat vieni, griebiasi nauju- bų, ir rengiasi prie didesnių,
Margareta.
E į šią
S
mos, kad greičiaus garbės vai o bet-gi susipažinę su kuni
ANT PARDAVIMO
niką, pelnius, kiti pagieža savo gu Bučių, atrasime, kad jis bučerne ir groceme, biznis seniai iš
dirbtas ir randasi geroj lietuvių apidėjiniams priešam atsilygina yra ramios ir nužemintos šir gyventoj
(Under State Government Supervision)
vetoj. Pardavimo priežastis
1 DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA LIETUVIŲ FINAN- | ir retesnis skaičius palaimą. dies. Gailestingumas ir užuo savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi
šaukite:
§
SINE INSTITUCIJA AMERIKOJE
I O kiek įvairios rųšies palaidų jauta, dvi skaisčios žvakės, 1315 South 49th Court, Cicero, 111.
Agentūra Uždėta
spindi
jo
karakterio
plotmėje.
individų p a i k u m u s besivaiko?
"f
=
1910 M.
Jo
jautri
siela
labai
užjaučia
Nenuostabu, kad žemės ritu
J. P. WAITCHES
Suv. Valst, Valdžia ir Chicagos miestas laiko savo pinigus šiame
kitų
vargus.
Nepaisant
kiek
lys bereikšmiais gyvais.ir ne
Lavvyer
35 Banke. Ar gali but geresnis užtikrinimas?
darbo
jis
turi,
koks
laikas,
ko
LIETUVIS ADVOKATAS
gyvais stabais
nutupdytas.
4601 South Hermitage Ave.
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON
Nenuostabu, kad ir patsai gy kios aplinkybės, artimo nelai
[ ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną. Hambur
Tel. Boulevard 6080
Per
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
11005
S.
Michigan
Ave.
venimo veidas tokia paikia mė visados pašauks JĮ skubin
Roseland,
DJL
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujanS
§ ,
UNIVERSAL STATE BANKĄ
S
karikatūra atrodo.
tis prie nelaimingojo, jam j i " » » » » » • ! • » • • • ! • • • • • ^ Į » « » » 1
tiems į LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainynias pagal dieninj kur
|
Parduodam laivakortes ir draftus pigiausiai.
są. Išvažuojant j Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. AtvaMums besikristalizuojant į padėti.
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
Mūsų Real Estate Departamentas turi gerus bargenus,
5 ant laivo.
savytą laisvą valstybinį gy
Kartą atsitiko nelaimė. Jau
tuoj kreipkitės.
Su visomis Informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką
venimą, kaip tik ir reikėtų na mergaitė tapo sunkiai su
pas seną ir užtikrintą agentą.
kuodaugiausiai konstruktyvių žeista. Sesuo-vienuolė prane
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi1900 S. Halsted Str.
5' mu,'užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
kūrėjų ir tokios kūrybos. Pra šė apie tai kunigui ir pasakė
Tel. Ganai 9118
dedant nuo artojaus ir žvel jam, kad sužeista neblogiau Valandos: l t ryto lkl 8 vakar*
giant į visas piliečių įstaigas, siai jaučiasi ir kadangi buvo Gyvenimas:
2811 W . 68rd SCr.
Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. 18 ryto iki 4 v. po pietų ir
valstybinį aparatą ligi vy vėlus laikas, 'ligi rytojaus, su Tel.
E 179 East 3-rd Street
New York, N. Y. S
Prospeot 84«|.'
vakarais Utarninkais nuo 6 iki 8:80. Subatomis visa d. iki 8:30 vak.
riausiam, reikėtų skiepinti tos patarnavimu galima, palaukti.
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KŪRYBA,

6 tas Piknikas

r
r

—

Nedelioj, Liepos-July, 17,1921
Chernausko Darže, Lyons, 111.

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

i

| Laivakortes į L i e t u v ą |
per Klaipėdą
Į
|
I

Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10

|
i

i

GERA ŠIRDIS.

R CONRAD

LITHCANIAN SALES CORPORATION

:•

I

Užsisakykite "Laivą"

i

I

I)r. M. S t a p u l i o n i s

John Ruski n

"UUVJU"

Capital and Surplus |

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

$250,000.001

Į

|

PERKELK PADEK SENDIE -- Gausi Pilną Nuošimti

UNIVERSAL STATE BANK

j

GARLAIVINIU
LINIJŲ

i

] Sio Banko turtas siekia $ 3 , 0 0 0 , O O O . o o f

f

LAIVAKORTES Į LIETUVA

i

DR. A. L. YUŠKA

S UNIVERSAL STATE BANK
f 3252 SOUTH HALSTED STREET

1

CHICAGO, ILL.
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VIENAS I i DIDŽIAUSIU ir PUIKIAUSIU
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NATIONAL DIARZE, RIVERSIDE, ILL.
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*

•

Maimr

•

Šis piknikas, bus labai įdomus, nes jame gros ątsižimėjusi orkestrą, prie kurios jaunimas

PIKNIKU
RENGIAMAS

-J—i-

Sei

galės sočiai pasišokti.
Apart to bus įvairios linktynės u i kurias yra skiriamos dovanos.

.

Taipgi bus skanus valgiai ir gardus gėrimai, vieta labai graži ir patogi.

Tavo senas
delio kaip 19]
nytas ir prisl
mokesčio ant

Todėl visi lie-

tuviai ir lietuvaitės stengkitės ant šio pikniko atsilankyti, kur bus galima pakvėpuoti tyru oru.

i

KAINA
KIEKVI1

•

Komitetas deda visas pastangas, kad visi atsilankiusieji butu. linksmus ir užganėdinti.

LIETUVOS VYČIŲ 13-tos ir 36-tos KUOPŲ

* r

KARAI

Pradžia 9 vai, iš ryto. .

ANT

!

Nedėlioję, Liepos-July 17, 1921

•

i

Kviečia

.
.

96

KOMITETAS.

KAS PI1
61
DIDELIS
VISO]
ATI
UŽDAK!

,

iimiHiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiHiiimim
•

[uropean American R ureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
bure A. Petraitis Ir S. L. Fablonas

Siuntimas pinigu^ laivakor
tes, pašportai ir tt.
NOTARIJršAS
Estete, Fa-skoloe, Insurtaal
Kr tt.
809 W. S5th Si., Kamp. Halsted 8s.
T ei. Bo ule v arti 611
Tai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki • vak.
Ned.: iki S po pietų.
Real

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas
4412 So. Westem Ave.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos: 9-11 rytais 1-1 po
piety ir 7-3 vakarais. Nedėldieniais tiktai po pietų 2 iki 5.
a=
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

f

PRANEŠIMAS.

Į

Siunčiame piningus Liei tuvon, prisiuntimas užtikI rintas.
Inšuruojame nuo ugnies,
i namus, rakandus ir automobilius.
Parduodame namus, sko*
liname piningus.
Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.
Yards 2790

=
E
I
j
S
ss

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT

i

DR, S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
OrtHui ir Qyv«nlmo vt«ts
1251 South Halsted Street
Ase rirtoaa cnlTcnel Stete Beak
Valandos nuo l t iki 12 ryte; nuo
J iki 4 po pietų; nuo T lkl t
Nedėliomis ano l t iki t.
TtlKMMTudi s**i
,T

E

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja SO metai.
SI4S So. M o r g ą * I

t l - r o St.,
SPECIJALISTAB
Moterišku. Vyriškų, taipgi
BJAkų l i g ų .

i

OFISO VALANDOS: Nuo I I ryto
iki t po pietų, nuo • lkl I valan
dą Tąkart.
Nsdėllomls nuo t lkl I s s ktsc
Telefonas T a s * MT
' • • » < » >

1

> »

GERB. KUN. P. BUČIO IŠLEISTUVĖMS,
Kapitalas ir Perviršis

Žvaigždutė.
•

Šviesk žvaigždute, šviesk šviesioji
Šypsodama visados,
Lai tavo šviesa mirksena
Nenustojant niekados.
Šviesk žvaigždutė ant tėvynės
Mus brangiosios Lietuvos,
Lai tavo blizgą žibučiai
Tamsią naktį užkovos.
Lai tau kelias? plačių jurų
Ramias kloja bangeles,
Kad rami, jauki kelionė
Neišvargintų tavęs.
Lai Lietuvos šviesi saulė
Tau jausmus suramins,
Lai čiulbantieji paukštužėliai
Tau laimę apgarsins.
Lai Lietuvos gamtos grožė
Tavo jėgas stiprina,
Lai senobiniai atbalsiai
Širdį tau gaivina.
,,, ^ i atjaučia mūsų broliai
3
Kas pas juos atvyksta,
Tai garsus tautos dlidvyris
Kurs iš mųs pranyksta.
Liudnai gaudžia mūsų siela
Ir ašaras spaudžia,
Kad neteksim kovos vado
O priešai nesnaudžia.
Nors ir skaudu, širdžiai graudu
Bet viltis gaivina,
Kad parengs jis tautai laimę
Tas mųs suramina.
Išplėtok pažintį mokslo
Dievo ir tėvynės,
Kad ant Dievo remtus mokslas
Mokslas ant tėvynės.
Gaivink aukštus įdejalus
Tarp mųs forolių Lietuvių,
Kad ir jie išvydę šviesą
Kiltų aukštyn tarp tautų.
Gvildenk branduolį dorybių
Švytrenk tiesos giedra,*
Šalink debesius tamsumų
Stelbdams melą kietą.
Lai palaimins tavo darbus
Dievas maloningas,
Suteikdamas tau malonės
Darbuose vaisingas.
Linkim ilgų, ilgi} metų
Lietuvoj sulaukti,
Ir kai ta šviesi žvaigždutė
Padangėms nuplaukti.

Amerikoa EanrfefilJ, Lai n- gjanedins.
3106 S. Halsted St, Chicago. palieka uei vienas jaunuoUs

W. 22nd ir Leavitt St.

*#*

Telefonj

•

10SOJ 6oJ

•
•
•
•
•

I

l

i

VALAKDOs]
Į'rel. Falknaal

.

• •aNHHHbiviisaa

per mūsų Agentūrą LIETUVON.
Visi džiaugiasi parkeliavę saugiai •
ir laimingai. Parduodame laiva B
kortės ant visų linijų ir didžiųjų •
laivų. Padarome pašportus. Patin
kame keleivius ant visų New Yorko stočių, parupinam nakvynes, •
nuvedame j Custom. House, aprū
piname su vizomis, pristatome ba- S
gažiua ant laivų ir palydime žmo •
nės i laivus. Siunčiame pinigus
Lietuvon žemiausiu dienos kursu.
Rašykit reikalaudami išplaukian •
čių laivų surašo ir auksinio kurso. •

•

^ P *

•

L. Simutis-Pirm.

•

• ••

i

i

Kun. J. Petraitis.-Sekr.

•

i

J. Karosas
Kun. F. Kemėšis

, • . Liepos 83
BufP. 1S

tn KI,

HAMBCHO

$145.00
$125.00
faao.oo
#135.00
Taksų $5.00
PER CHĘRBOURG SOTJTRAMFTON
LIVERPOOL and GLASGOtV
DAKSMG

>•• Liejos
Liepos
Hugp.
5>- Rugp.

teral
stlandos: 2-

-

.

iTeL Yards
Dr. V.
UetaTls Gycį

Tiesos Spaudos Bendrija organizuoja $100,000.00 kapitalo, kad
uždėti Lietuvoje Poperos dirbtuvė ir įsteigti Spaustuvė knigoms ir
laikraščiams leisti. Šeras $5.00. Visais reikalais reikia kreiptis šiuo
adresu:

SMS S.
Valandos: U
€—S vakarai
» - » • •

Tiesos Spaudos Bendrija
147 Montgomery St., .

Tel. Canal

DR. P.

Paterson, N. J .

Liet™

.

Chicagoje ir jos apielinkėj šėrus įgalioti pardavinėti:

1811
Valandos: U
po plet

-

S. Cibulskis
2343 W. 23-rd PI.
Ohicago, IU.

Petras Varakulis

K. Abišala

3249 So.
Halsted St.
.

9258 Oardoni Ave.

Chicago, IU.

• • •

Detroit, Mich.
,

VALENTl]

SS05 8.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
visas Baltiko Valstijos tiesiai
į Danzig.

AQriTANL\
CAMERONIA
MAURETANIA
CAJLUANIA *

•

P. šivickis
A. Staknys

»<•—•*

Ten yt» •tottnts apemtas Jnsi| mieste
ar netoli jo.

«L

-

•

DI2AUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICA60J

M
80
11
18

18501
137 Hokyl
Moko 6iu^
o, Designi
Vietos duod
Mokslas lei
Klesos dieno)
ikalaukit
Tel. 8eelei
BARA

f

DIDŽIAUSI, GBEIČIĄUSI PASAULY
LAIVAI, JAUKUS APSIEJIMAS
SU KELEIVIAIS.

n

DR. L
|Gydo spedji
mot

J. B. šaliunas,-Kas.

•
•

•».. 'iHV.UffM"» i in.-'iup=a

SAXONIA
PAKNOKIA

ff£S£££z.
'lione Seelej

Spaudos Ben

168 Grand St. Brooklyn, N. Y.
g g JT

Dr. P.
Lietuj

i

AMBRAZIEJUI IR
DANIELIUI

VAŽINE]
MOKĖK

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

KELIAUJANT LIETUVON! 3
SuvirS 1,000 šį meta iškeliavo •
•

1

MOKAME r/c l METUS

.

i

1

ATDA1
VAKARAII

Skoliname piningus ant 1-mo Mortgage už 6% Kelaujantiems } Lietuva parūpiname pasporta
ir viza dykai, perkantiems pas mus laivakorte.
Parduodame draftus, Čekius pagal dienos kursą, kuriuos galima išmainyti visose Lietuvos bankose

ADAM MARKŪNAS
Sales Manager
847 First National Bank Bldg. •
68 W. Monro St.,
!
Chicago, IU.
I
Tclephooe: Eandolph 7400

N

2328
Michigan Ave.]
Vartoti kars
ki

Turime už garbe priminti Lietuvių visuomenėj, kad dabar geriausias laikas perkelti Jūsų pinngus nesugadinus nuošimčių ) valdiška Metropolitan State Banką; kuris yra netik po Valstijos
priežiūra, bet dar paremtas šios bankoa šerini n k ų turtų viršijančiu daugiau kaip 11 Milijonų Dol.
Kviečiame visuomenė pradėti
taupinti savo piningus arba atidaryti čekių sąskaita šiame ban
ke. Mes lygiai busime dėkingi pradėjusiam taupyt ar tai didele ar maža suma pinigus galima atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo, •
_ . . . , .
r
i ijf gi Mi W—H •
i , i"

Mes priimame labai mažus Jmokėjimus ir mėnesines sąskaitas suren
giame be jokių kliūčių.
Gaunate
"deed" ir gvaraatuotą "title policy"
su gvarancija visoj Amerikoj žino
mos Chicagos Title and Trust Cų.
Duodame namus kokių tik Tamstos
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
me statyti daug namų.

—

DVI
ANT

•

Tamistai laikas pradėti mokėti ran
da pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo Šeimyną nuo skurdo, bado, dulkiu
Ir kitų šmėklų, tai reiškia palluosuoti nuo skrepu. Tamstos gyvenimas
reikalauja linksmu, vietų, grašiu P**
kii. mokyklų ir bažnyčių, čysto oro,
geros tran*portaeijos, tai yra tokiu
vietų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tik
rais žmonijos draugais. Tokiomis vie
toms yra šios apielinkės: 79 gatvė ir
Aslilantl Ave., 60 gat. ir tVestern
Ave., 48 gat. Ir Rodzie Ave., arba
••Parkholmc," "Portage Park," "We,st
field," "Westwood, ir taip tolinus.
Padaryti savo gyvenimų taip gražiu
yra labai lengva.

Kas norite pasinaudoti
abelnais
pienais, atsišaukite pas mane ypatiškai nes tokiu būdu sučėdysi daug
pinigu. Itašyk arba telefonuok—

MIT
AU'

.

Mes parodysime Tamstai, kaip len
gva Įsigyti SAVO NAMUS, atidedant
po kelete centų kožną dieną.

PIRMĄ KARTĄ SEIME. Į bei jaunuolė nepriklausanti
prie Liet. Vyčių organizaciARK1TEKTAS
Pergyvenau 16-kos metų ir jos.
N. B.
1263 N. Paulina St.
L. Vyčių IX-tasis Seimas bu
Kamp, MiHvankeę Ave.
vo pirmas kuriame dalyvavau.
Septyni Suv. Valstijų pre
Chicago.
Malonų įspūdį iš jo išsinešiau. zidentai gimė Ohio valstijoje;
S ^ * 1 * * » » « • * » • > • » • » • » » • *p»—
Tas įgpudis paliks manyje ant Grant, Hayes, Garfield, Beniiiiiiiimiimiiiiiiiitiiiiimiiitiiiimmu visados. Ir jei tik aplinkybės jainin Harrison, McKinley,
?eL Canal 167
§ daleis
dalyvausiu kiekviena Taft ir Harding.
DR. C. K. KLIAUGA į me seime.
LIETUVIS DENTISTA8
Kuomet negalime, pasielgti
Tikrai malonu yra matyti
[1831 So. Halsted st., Cnicago, D L S
Kampas 18tk S t
mūsų jaunimą', lyg paukšteliui kaip norime, tai elgiamės kaip
(Vai and.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak.S
galime.
iiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiimmiijiiiiiimiiiiji iš visų kraštų suskriejusius į
—JVhittier.
vieną vietą ir rimtai svarstan
C
čius savo reikalus. Plėšia jis
AMERIKOS LIETUVIŲ
Daugelis gauna patarimų,
apžėlusius dirvonus ant krikš
bet tik išmintingieji jais pasičioniškos tautiškos dirvos.
nauduoja.
r"*«#. » • ^
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
Aš trokštu, kad sekančiame,
—Pablins Sūrus,
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, nirklybos tei X-tame — jubiliejiniame Liet.
sių. Suv. Valst. istorijos, abelnoa isto- Vyčių seime suvažiuotų trigu
tijos, •geografijos, polltiklnes eoknomljos, pitietystės, daUiarasystės.
bai tiek atstovų, kiek Chicago j
Kalbėk darbais; žodžiams
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
f valandos so »Utų: ra«*r*4t *UO • ir kad butų atstovų iš visų laikas praėjo, tik darbas teuž,
10 vaL

Pirmutine Lietuviška VaJstijine Banką Amerikoje

»i

M. E.ZALDOKAS

lkl

Karo kaina
$200.00
300.00
400.00
600.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
Ant augštesi
nesiniai mokėsi
Nereikia
Nereikia
Nereikia I
Nereikia

namą turi—Tai kodel-gi Tam
sta SAVO NAMO turėti nega
lėtum?

Tel. Off. Humboldt 4830
Rcs. Humboldt 339S

MOKYKLA

Mėnesinio

$3,000,000.00

Gėlelė.

•

$245,000.00
Turtas Apie

K

••

Visi pertaisyi
čia gvarancija

V

Ir paukšteliai SAVO namą tu
ri, ir kožnas žvėrelis SAVO

KARAI

P l t t l QUBBN K0SCBRTIN4

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiansiij Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti
Maiinėhu lalIkaTnu dmkuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. UBaikom visokius laikrodžius, žiedus, Slinbinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais i?
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysoių. Balalaikų, gitarų ir smuikų,' kokių tik reikia. Dir
bama visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiai ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawskt
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHIOAGO, EUL.
Telefonas: DBOVKB 7809

Dr. M.

_ Lietuvis G]
Peopl
|1S1S W. 471
r
alandos: f
12 ryte.
Rea. 2*1
Nuo
>L McKinl<

»UIIIIIIIIK1||||
Rea

11SS
Tel«

DR,
II

G]
tipecUaUstasI
Vaikų ir Į
VALANDOS:
Ofisas SSS4
Telefc

ttlMUttUIMl!!

•

-

•
-

ta^enis, Liepos 16, l§2f

S

ftftAO&AS

•

—2-

Mainyk Savo

miiMaiiMiiį]

Semia Karą
Dabar

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

KAINA PRIEINAMA
KIEKVIENAM KIŠENUJ
KARAI

ANT IšMOKESČIO
96

KARAI

PASIRINKIMUI

KAS PIRMESNIS TAS
GERESNIS
DIDELIS PASIRINKIMAS
VISOKIŲ RŲŠIŲ
ATDARŲ IR
UŽDARYTŲ MODELIŲ

-

*

4 - •>

•••••••••••••••••••iiiiRiiii»iiiiiiiiiiiii.aHB

j Didelis Piknikas 8

J

Susivienijimo Brolių Lietuvių Draugystė.
•

Nedėlioję Liepos-July 1 7 , 1 9 2 1

PHILADELPHIA. PA.
Birželio 26' d. čia surengta
graži pramoga
užbaigimui
mokslo metų šv. Kazimiero
mokykloj.
Programa buvo
j vairi ir labai užimanti. Nėra
ko stebėtis, nes ką Seserys
Kazimierietės surengia, tai yra ko ir pažiūrėti.

PARDUODAMI

4"

* * • *•

"mm*—^

kams. Jei sesuo-mokytoja pa- ' čias, galingas lietuviškas dai•
•
bara vaiką už blogą pasielgi nas.
Bergman's Grove —r Darže, Riverside, I1L
mą, tai vaikas motinai pame
Parvažiavus parap. svetai
Pradžia 11 vai. ryto.
Įžanga 35c. Ypatai.
luoja, kad sesuo jį mušusi.
nėn dar padainuota ir pašok I
Dažnai motinos neištyrusįos
Taigi gerbiame Chicagos ir aplefinkės visuomenėlKviečiame kuoskaitlingiausiai at
teisybės nubėgusios pas moky ta. Pastebėta, kad visi buvo I
silankyti į Šį mūsų parengta pikniką, kur galėsit tyru oru pakvėpuoti ir po medžiu pa
toją ir ant jos pliovoja. Vai užganėdinti išvažiavimu. V.
vėsiais pasivaikščioti, o prie puikios muzikos linksmai pasišokti. Žodžiu sakant jausi
f," !•!•
II I
I
į
kas tai mato. Tas blogą įspū . B S U l , tės, kaip rojuje.
Kviečia KOMITETAS.
(
dį į jį daro. Toki s vaikas REIKALINGAS — Salesmonas ku
PASTABA: Kurie turit serijas galite su jais įeiti į daržą kaipo su tikietų.
negali į gerą žnlogų išaugti. ris norėtų važinėti minkštus gėri
mus. Turi būti ch&uffeur-ls.
Atsi
Argi tam ne motinos kaltos! šaukite:
Bet dažniausia kaltina moky
Patterson
Mineral Watcr and Bererage Co.
Dr. O. VAITUSH, 0 . D.
tojas.

8

L

Programo turinys: (1) "Pa
Visi pertaisyti Mitchells t u r i tą pa sveikinimas" — A. Dambrau
čią gvarancija ką ir nauji.
skas, (2) giesmės ir dainos,
1800-2-4 Wentworth Ave., Chicago.
L I B T r V l S AXJX
8PBCIAIJ8TAS
Mėnesinio Išmokėseio Pliano (3) veikale vaidino maži vai
Brangios Seserys: lenkiu
460O-2-4 AVentvvorth Ave. Chicago
Pal«nvvUM visų akių
tempimą
ka» yra
mėn. Mok.
Iskalno
Karo kaina
keliai aprengti baltuose rū Jums galvą ir tariu širdin
irldUctuni «kaude$25.00
$75.00
$200.00
galvos, svaigu
Jlio,imo aptemimo,
PAIE&KAU merginos
patyrusios
ner300.00
100.00
S0.00 buose ir apsagstyti žaliais la giausią ačių už gražų išmokivotuma, skaudančius
400.00
175.00
35.00
pardavime valą t kiniu prekių (dress
užsidegusius karščiu akiu krslvos akys,
Jų judėjimas išrodė nimą mūsų vaikelių. Lai Auk goods) turi mokėti Lietuviškai ir Irleaterakto,
nemieglo; netikras akis indedam.
500.00
200.00
40.00 peliais.
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
200.00
45.00 lyg Lietuvos beržinėlis subuo- ščiausias Jums suteikia kant Lenkiškai vieta pastovi,
600.00
mokestis čiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
700.00
250.00
50.00
gai, teli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
Izidoriaus Nausėdo Krautuvę,
gėkite savo regėjimo ir valkus einančius
800.00
300.00
55.00 jantis, vėjelio judinamas. (4) rybę ir daug spėkų nenuilstan
Radandai, Pečiai, Karmokyklon. Valandos: nuo 11 Iki I vakaro.
4605 So. Ashlr.nd Ave.
H
350.00
60.00
900.00
Nedellomls
nuo
10
Iki
1
vai.
po
pietų.
"Linelis," vaidino čiai darbuotis del labo Bažny
Telefonas Yards 1U77
400.00
65.00 Veikalas
1,000.00
petai, Pianai, Victrolos, J
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
A n t a u k š t e s n e s k a i n o s karų rae- mažos
mergaitės.
Perstatė čios ir mūsų tautos. Svieskite
!
Telefone* Drever B6S0.
nesiniai mokesčiai sulyg proporcijos.
Siuvamos Masinos, Plau
Jųs
mums
kaip
žvaigždelės
kaip
Lietuvoj
mergelės
lini. Paleskau
Adomo Strumskio ir
Nereikia mortgage mokėti
•
%m • ^ Si • i « • • - • • • • » » » » » • • • » »
m
Branislovo Galinskio, kuriuodu pa
Nereikia brokerage
namos Masinos etc.
lįus sėja, augina, rauja ir rū nakties tamsumoj, Jųs baltos eina
i i Kvėdainos miestelio, Taura
Nereikia freighto mokėti
Dr. 1. L MAKARAS
Nereikia notarių mokėti
bus pagamina. (5) "Cane- lelijos žiedai mūsų tautos. Ne gės apskričio, Kauno rėd. Gavau
laiSką 18 Lietuvos nuo Strumskio
Lietuvy* Gydytojas tr Chirurgas
drills, ,, lazdų maršas. (6) Du kaltybės ir dorybės vaisiais žmonos, kuri paieško savo vyro Ad. Ofisas 10900 So. MichJgan Ave. •
•
Malonėkite
atsišaukte
Vai. 10 Iki 11 ryte; S lkl 4 po
etas ant piano: K. Augaitė ir dabinkite mūsų tautą visados. Strumskio.
patįs ar kiti praneškite ant šio ant
piet, «:8t Iki t f S t vakar•
Telefonas Monroe 3683
Vystanti šakele. rašo:
J. Liudaitė.
(7) Žavėjanti
Residencijs: 10&M Perry
Tel. Pullman S4S
Jonas Rimkus,
—
smuiką. (8) Gimnastika- —
DVI KRAUTUVES
4450 S. Hermltage A v e , Chicago,
V7ESTVILLE, ILL.
mergaitės* (9) Mergaitės atli
ANT PIRMŲ LUBŲ
iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fiiiiiiiiiiiiiiiiiiirttTrrrirrrfffiiiiiifiiriitttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuKiiiiitCL
2328
2S34
ko rožių drilių. (10) Eilės at
Mkhigan Ave.
Miehigan Ave.
PRANEŠIMAS.
Jaunimas veikia.
sisveikinimo
su
mokykla,
pa
Vartoti karai parduodami abiejose
Surask mūsų did«tj pagarsinimą
krautuvėse.
sakė E. Šovinaitė. (11) Gerb.
štame
Pašauk mus per
Mūsų vyčiai daug dirba. telefoną laikraštij.
tuojaus. Jeigu turi sena ka
ATDARA DIENOMIS
klebonas, kun. J. J. Kaulakis,
Liepos 3 d. surengė vakarėlį rą atsivežk ir palik, o namo galėsi
Kad ateiviai nepiliečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važuoti į Europa be
su naujų karų parvažiuoti.
VAKARAIS, NEDELIOMIS kun. J. Karalius ir kun. J. Če— atvaidino "Guminiai ba
baimės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti į Amerika.
Mitchell Auto Co.
Telefonas Victory 3805
pukaitis išdalino diplomus bai
,:
tai ir "Knarkia paliepus".
2326-23S4 8. Micrjgan Ave.
VAŽINĖK KASDIENO 0, gusiems mokyklą.
AR JŲS ŽINOTE?
Žmones prijuokino iki soties. Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.
MOKĖK KARTA Į MĖNESĮ.
Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estonijos pagal naujų ĮVAŽIAVIMO TIESU gal atŠie mokiniai bagė mokyklą: P-lė O. Karpavičiūtė pasakė
važuoti į Amerika 34.247 ypatos. Kad Lietuviams nebereiks važuoti į Ryga del išgavi
K. Kastantinaitis, J. Bekeris, monologą "Joana". Tas žmo Ant randos kambarys geroje vie
mo visa pasporto nes Amerikos Konsulas atvažuoja į Kauna kas mėnesį.
8. Barauskas, A. Dambraus nėms patiko. Taipat vyčiij toje. Atsišaukite tuojaus. Galima ma
tyti po 6 vai. vakare.
rZALLYS
AR JŲS ŽINOTE?
kas, .S. Pečikpnis, E. Savinai- choras daug gražių dainelių
ANTANAS &ALTENAS
Lietuvis Dentistas
Kad pirkdami laivakortės per mūsų Biurą jusu pasažyrams patarnaus visuose rei
te, N. Raekiutė, K. Augaitė ir padainavo. Garbė yra vietiniui
3448 Emerald Ave.
1080J 60. Micbigan Avėsite
kaluose mušu agentas Kaune, kurio antrašą duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta
BttTllItl. I l k
S. Kateiviutė. Taipat dalin vargonininku už taip puikų
VALANDOS: • ryto Iki •
per
»
—
ta dovanos už gabumą moks choro išlavinimą. Kad vyčiai Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.
'Jei. Pullman 848 tr S1M.
le ir už gerą pasielgimą,. Pir- daugiau tokių vakarų sureng
VARTOTI KARAI.
Kitoj daly šio laikraščio rasi mūsų
mą dovaną gavo E. Šavernai- tu.
dideli pagarsinimą. Surask jj. Mes
paimsime jūsų sena karą kaipo da
'heme Seeley .7439
y
tė $5.00 auka adv. M. M. ŠliLiepos 10 d. vyčiai turėjo li mokesčio.
DR. L M. FEINBERG
ko. Dovanoms $5.00 dar pa išvažiavimą miškuose prie uMitchell Auto Co.
Gydo specijaliai visokias vyrų
moterų lytiškas ligas
aukavo adv. Paukštis. Kitas pės. Vežimai kuriuose važiavo
3328-2334 s . Micrigaa Ave.
2401 Madison Str., kampas W«
dovanas paaukavo gerb. klebo buvo papuošti lietuviškomis ir Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.
tern Ave., Chicago
. a
Valandos: 2—4 po plet 7—9 inak.
nas, kun. J. J. Kaulakis, amerikoniškomis vėliavomis.
SPECIALIS BARGENAS.
Daug vaikų gavo dovanas. Jų
proga padaryti pininga
Miške pažaidė, upėje išsi AntNepaprasta
pardavimo
pigiai saliunas su provisų nesuminėsi.
perte ir visais Įtaisymais geroj apiemaudė.
Nemažai
malonumo
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448
Baigiant programą kalbėjo pagadino kai-kurių Žmonių at linkėj apgyventa lietuvių, slovakų,
Dr. V. A. ŠIMKUS
hungarų Ir lenkų. Kampinis mūrinis
kleb. kun. J. J. Kaulakis. J i s sivedimas arklių upėn ten kur namas ant 2 pagyvenimų arndos da
Lietuvi* Gydytojas,
bar neša $190.00 J mėnesi. Vertas
aiškiai nupiešė naudingume jaunimas maudėsi. Žinoma, $20,000.00 bet parduosiu už $21.000.UOS S. Halsted 84, CUosfO.
00 nes mano žmona nori važiuoti
negalėjo
kar Europon,
Valandos: 1©—18 i š ryto 1—I Ir
parapijinių mokyklų. Pergė- jaunimas
namas randasi 4800 Seeley
C—8 vakar* Ned. l t — 1 8 i i ryto.
Ave. Informacijų reikalaukite po šiuo
ta
su
arkliais
maudytis
ir
tu
jo vaikelius, kad laike vakaciadresų:
rėjo bėgti iš vandenio.
S. L. FAB10NAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai
4512 So. Marshfield Ave,
jų užsilaikytų dorai ir meldė
Tel. Yards 4255
Teko išgirsti, kad mažieji
tėvų, kad dorai auklėtų savo
Į Tel. Canal 85T Vak. Canal 8118
vyčiai mokinasi "Katriutės
vaikelius. Vakaras buvo įspū
gintarai" veikalą
vaidinti. Parsiduoda karas (Hudaon SuperPASTABA
six) 1919 model naujai fcermaliavuodingas ir nepamirštinas.
Mes nekalbame tik ant poperos bet parodome aiškus faktus, štai žemiau paduodam vardus nors
Bus ko pamatyti.
tas, nauji tajeral (tiree) pigiai par
Vis*
bet tu kurie yra daugiau žinomi visuomenei, atvažiavusiu i>er mušu Iii u ra iš Lietuvos:
Lietuvis Gydytojas Ir
duosiu, priežastis pardavimo savinin
Kaip mes turime būti dėkin
Mergaitė.
Veronika
Sadauskaitė iš Jonavos Valsčiaus, su sesere, Barbora Bražinskas iš Plungos Valsčiaus, Ona
kas išvažiuoja Lietuvon, visada ga
Chirurgas
gi Dievui už tokią gausią ma
Barkauskienė
iš Radviliškiu Valsčiaus, Ona Paulaitis iš Jurbargo Valsčius, Liudvika Mikuličienė iš Pane
lima matyt. Atsišaukite greitu laiku.
1881 So. Halsted Street
vėžio,' Vladislovas Barkauskas iš Radviliškio Valsčiaus, Juozapas ir Elenai Mikulič iš Panevėžio, Stefanija,
1144 ParneU Ave.
Tel. Yards 5104
lonę, kad mes . galime turėti
CICERO, ILL.
Ona ir Genovaitė Barkauskas iš Radviliškio, Julijona Kazlauskienė iš Šiaulių, Uršula Petrauskaitė iš Ra
Valandos: l t Iki 18 ryto: 1 iki 4
guvos, Vincentas ir Julijona Kazlauskas iš Šiaulių Valsčiaus, Cecilia Kneiris iš Meškuičių Valsčiaus,
parapijinę mokyklą ir moky
po plet. t iki 8
Liudvika Juskevičiukė iš Pilvišklo Valsčiaus, Stanislovas, Matilda ir Zofija Butvilai, iš Vilkkijos, Liudvi
* 6ENO KARO VARGAI.
tojas seseris kurios su di
Šv. Antano parap. pikniko
ka Piliutė iš Vilkaviškio Valsčiau*
Mes
galime
jums
pagelbėti
Įsigy
Jeigu norite kad ir Jūsų giminės atvažiuotu } Amerika tai darykit šitaip:
džiausiu pasišventimu auklėja darbininkai surengė gražų iš
ti geresni karą. Surask mūsų pa
Ateikit | mūsų Biurą ir mes padarysime tam tikras popieras ir pasiųsime laivakorte deleJ atvažiavimo
mūsų vaikelius. Jos suteikė važiavimą,
, VALENTINE DRESMABUNG
taip
vadinamą garsinimą šiame laikraštij.
jūsų laukiamu svečiu. Kiekvienas darantis bbmi su mūsų {staiga gauna sąžiniška patarnavimą patyrusiu
COLLEGES
žmonių, Kreipkitės šiose valandose:
<
dorą mokslą, išmokin Dievą "basket" pikniką.
Mitchell Auto Co.
16205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,
Kasdiena nuo 8- ryto iki 6 po pietų, Vakarais, Utaminkc, Ketverge, Subatoj iki 9 valandai. Ne2328-2834 S, Micrigaa Ave,
1850 H. Wells St.
mylėti ir įkvėpia tėvynės mei
dėliomis nuo 9 ryto iki 8 po pietų.
Norinčia pasilinksminti, bu
; 137 Mokyklos Jnngt, Valstijose. ;
' Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-i lę j jaunas širdeles. Bet gai
vo trys pilni trokai. Važiuo Parsiduoda biznio namas labaipigiai T i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifriiiiiiiiiiiriH^rriiiiiiiiifiitiiiiiiifiiiiiiiiiiMiiirr
mo, Designing bizniui ir namams.^
la, kad ne visi tąja proga nau jantieji buvo gana linksmus, lietuvių apgyventoje apylinkėje, 8
Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Mokslas lengvais
atmok ėjimais.,1 dojasi. Pažįstu keletą žmonių,
metai kaip statytas, šešių pagyvenimų 4 1
gražiais dainas dainavo.
Klesos dienomis ir vakarais. Paatsišaukite
eikalaukit knygelės.
kurie savo v vaikus leido į vie
I
Jonas Pulkls
Tel. Seeley 1648
Kad ir tolima kelionė buvo,
šąsias mokyklas. Kokį jie da
SARA PATEK, pirmininkė.
& Wood St.
Chicago.
net į Norwood, UI., bet žmo 4554
Ar vaikščioji ant krutamu paviekslu Teatro? Ar patemijai koki bizni varo! Ar pamislijai ko
P. S. savininkas yra ant trečiu lu
bar džiaugsmą turi? Vaikai
nėms nenubodo važiuoti.
kis pelnas yra del tu žmonių kurie savo pinigus jdėję į Teatru bizni? Bet tas visas biznis svetim
bų iš gale:
išaugo kaip lauko medeliai;
•
taučių rankose kodėl ne lietuvių? Kad niekas nepradėjo, £tai' dabar proga stotį į eilė patyrusių žmo •
Nuvažiavus
į
vietą
žmonės
•
nežino nei kas tokie esą. Ti
nių tame biznije, ir nešti gera nauda pats sau ir lietuviškai visuomenei. Šios draugijos tikslas vys• Dr. M. T. STRK0L1S S kėjimo nepažįsta, gėdijasi pri susėdo pietautų ir naminio
titi krutamu paveikslu pramonė tarp lietuvių ir lietuvių kalboj. Nes krutamu paveikslu yra vie
J Lietuvis Gydytojas ftr
nas iš lengviausiu geriausių ir pelningiausiu bizniu įdėjimas savo turto j statymo pirmos kliasos
gimtos kalbos, saviškius aplei alaus gerti, šaltakošės valgyti.
Peoples Teatve 1IL_
Teatro namo. Turtas atneš milžiniška pelną ir visados augs, sykių su pramonė. Taigi vertėtu kiek
Visi buvo išalkę.
i l t i e W. 47th Str. TeL Boul. l t o j džia. Tėvelis ir močiutė ver
vienam lietuviui apsvarstyti ir prisidėti prie šio didelio darbo. Jusu pinigai mintys ir patarnavi
SValandos: t Iki 8 vak. NedSl l t j kia, aimanuoja, bet veltui, jau
Truputį užkandus, imta žai
mas privalo būti pamatu to judėjimo dabar yra laika* prisidėti prie šios draugijos savo turtu kol
• i k i 12 ryte.
sti
gražios
lietuviškos
žaismės.
yra proga pirkite šėrus.
pervėlu, po laikui. Kokį vai
Res. 2814 W. 4Sf4 Street
Taipgi pageidaujame narių visose Lietuvių kolonijose organizoti mūsų skyrius ir kur bus tin
Nuo ryto iki plet.
kelį užauginai, tokį dabar ir Nuvargus visi susiburiavp i t
MrKinlej 808
' I. McKinley
243
karna vieta galėsime pastatyti Teatrą kur galėsite patys prižiūrėti ir visa tvarka vesti ir iš to dide
I turi. Pas kurį nėra tikrojo buvo nuimta paveikslas.
^•1BBIBBIBSBHBB1BB1BB1BB1BB|4BBBB|BB1I
li pelną gauti del savęs ir šėrininku. Turėsit proga patys lavintis ir kitus lavinti gaunant patari
tikėjimo, nėra Dievo meilės,
mus iš centro tos organizacijos. Kaip lošimai gyvu perstatymu taip ir krutamu paveikslu, nes
Dar pažaidus, pradėta ruoš
dirva yra labai plati tik reikia pasišventusiu veikėju ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti
JiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiBiniiiltiitiiiitiiiaiiiiisis* tas žmogus nieko gero negali tis namon.
šita organizacija viena iš didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai.
padaryti. Taigi kuriems dar
Res. 113S Independenoe Blvd.
Namon važiavome dainuo
Vedėjai:
Telefonas Voa Buren 804
ne pervėlu, siųskite savo vai dami.
Kuomet
vaaiatome
Pres. C. O. LUKStS. Iždininkas. JtfOZUPAS VAIČIŪNAS Rast. M. MASILIŪNAS
kelius į parapijinę mokyklą. pro lenkiškas kapines, ant ku
Generalis Ofisas
Tada galėsite pasidžiaugti sa lių plėvetairo lenkiško* vėlia
Kasas' Gydytojas H
vo vaikeliais.
8pecijallstas Moteriška
vos, dainininkuose iūjudo ty
Vaikn f vls« ciironiakų HgtJ
Atsiranda ir parapijines ra lietuviška dvasia ir labiau
> ILANDOS: 10—11 l y t o S—S 8 * I
Common Law Trust),
mokyklas lankančių blogų vai suskato dainuoti, kad rodos
pi<-to, 1 •S va8t»
ffedelkmiis 10—18 d kų. Bet tai tėvų kaltė už da- lyg ir kapinės prasišalino iš
614 W. 1 8 Streėi
Atlantic Theatre Bfdg. 3946 W. 26th St, Chicago, III. Phoni Lawndale 1700
•
Ofisas 8844 So. Halsted S t ,
Chicago, 111.
akių, kuomet išgirdo skais,vim
tdm
vaMos
TO vai
s
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I 809 W. 35th St, (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, 111.
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« M i e t u s , tiepos 16, 1921,

i

•* •

Pirma Syk; Visų Šventų Parapijos Roselande
•

. , . ^ - ^ ^ . , ^

PROGRAMAS:

KOLOSALISKAS PIKNIKAS

1. Pučiamoji orkestrą i r šokiai. 2. Visų Šventų p a r a p . Choras. 3. Visų Šventų'mokyklos Cho
ras. 4: Žaidimai su skiedinių. 5. Lietuviški žaislai, aguonėle, jievę, i r tt. 6. LenktynesŽemaičiu su
Dzūkais. 7. Kitokios lenktynes. 8. S k a n u s v a l g y m a i i r gėrimai puikus cigarai saldus Ice Crea-

•

mas. 9. Virves t r a u k y m a s Roselando P a r a p . su W e s t P u l l m a n o filiją. 10. T y r a s oras visiems už-

Nedelioj, Liepos-July 17, 1921
•

dyka. Bus d a u g kitu n a v a t n u daiktų kurių čia negalima rašyti.

Gardner's Parke, 12 3-čia ir Michigan Ave.

Kviečia visus

i

KLEBONAS I R KOMITETAI.
IMI

VAŽIUOJANČIŲ 1 LIETUVĄ
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS.

VYČIŲ SEIMO RENGIMO
K O M I S U O S SUSIRIN
KIMAS.

Sv. Mykolo parapijas piknikas
artinas. Jis bus liepos 31 d., Polonia darže.
Čia puikiai gyvuoja L. G. D. drja po globa Šv. Cecilijos. J i viso
kius prakilnius reikalus remia,
kaip tai, labdarybės ir tautos. Bu
tų malonu jei ji dar daugiau na
riais paaugėtų.

į šeštadienį 16 d. liepos, 1921 m.,
7:3o vai. vak., paprastoj susirin
kimų svetainėj: Visi nariai malo
nėkite susirinkti ir atsivesti naujų
narių.
Valdyba.

•
•
•
•

•IlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlltlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIIBIIIIIIIIIIIIUtllIlIlIIIIlllllIIIIIIItlIIIIIIllItlItlIlIlIltllIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIffllIlIif

D a u g vargo prisieina atkel
ti, k o l žmogus prisirengia į
kelionę Lietuvon. Užbaigt čia
Amerikoj
įvairus
reikalai,
g a u t i pasportas, paliudijimas
apie užmokėtus taxus, išsirink- a
ti laivakortė — visa t a i padą- j s
ro d a u g rūpesčio.

Neužmirškite Dienos ir Vietos!
-

Rugpiučio-Aug. 7, 1921
•

yra rengiamas

L. Vyčių IX-tojo Seimo rengimo
Bet didžiausias, be abejo,
komisijos svarbus susirinkimas bus
rūpestis t a i s u pinigais. K a i p
šeštaclienyj, liepos 16 d., 7:30 v. v.
IŠ D I E V O A P V E I Z D O S P A R . su j a i s p a d a r y t i ? — Žmonės
Dievo Apvoizdos svet. Visį ko
.
daro visaip.
misijos nariai bei narės malonėkite
J
i
jau
kelintas
metas
ne
rengia
*
Vieni vežasi Amerikos dolie
atsilankyti, nes reikia sudaryti vi
Draugystes Švento Antano is
sas atskaitas pirm L. Vyčių Aps pikniko. Tik šįmet rengia šeimyni Padvos pnsmetnis susirinkimas į- r i u s s u savim, gerai juos pas
šką išvažiavimą. Jis bus liepos 17
lėpę.
kričio susirinkimo. J. Balsis, pirm.
.
d. Brummel parke, Jefferson, 111. vyks sekmadienyj, liepos 17 d.,
>
1921
m.,
1
vai.
po
pietų,
Dievo
K i t i bijodami vagių a r ne
•
Tę pasilinksminimo bus pakakti
ŠV. K A Z I M I E R O A K A D .
nai. Šv. Mykolo par. choras žada Apveizdos par. svet., (So. Union laimingų atsitikimų išsimaino
'
ten su dainomis dalyvauti. Važiuo Ave. ir 18-tos gatvės), Chicago, dolierius į auksinus i r siunčia
R E M . DR-JO& NA
jantieji paimkite Milvvaukee Ave. 111. Visi nariai būtinai atsilan į L i e t u v a p i r m s a v ę s , k a d n u - ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i
RĖMS.
karus ir vienus, paskui ir antrus kykite į susirinkimą, nes yra daug važiavę patįs tuoj a u s pas i irti t i £iiifTiiriiiwmmimimiMiiiiimimin
Paskutiniame valdybos i r iki galui. Paskui paeikite po deši svarbių reikalų apsvarstymui.'
galėtų.
į
direktorių posėdyj n u t a r t a se nei į pakalnę iki išvysite lietuviš
Valdyba.
T r e t i palieka savo pinigus
ką
vėliavą.
Tai
tenai
bus
išvažia
kantį susirinkimą, į vietą sek
^"^
SS
Moterų Sąjungos 3-eia kuopa Amerikos bankuose, k a d p a s
_
madienio l a i k y t i antradienyj vimas. «
kui galėtų sau pareikalauti,
liepos 19. 1921, 7:30 vai. vak.
Ištikimas draugas. rengia išvažiavimą sekmadienyj,
17 d. liepos Marąuette Parke, ant k a d a tik j ų prireiks.
Šv. Kazimiero Vienuolyne.
(Nerokuojant Amerikos geležinkelio i r t a x u ) .
67-tos._tuoj už vienuolyno, labai
K u r i s būdas y r a geriausias,
Visi skyriai kviečiami pri
IŠ B R I D G E P O R T O .
žymioj ir gražioj vietoj. Moterų sunku pasakyti. Čia reikia pa
siųsti delegates, nes bus svars
Są-gos 3-čia kuopa niekados neap likti: kiekvienaln liuosą pasi
tomą apie ateinantį pikniką.
A. L. R. K. Federacijos 15 skyr. vylė svečius visad priimdama su rinkimą: tedaro, k a i p j a m at
—
„•v
M. L. Gurinskaitė,
svarbus susirinkimas j vyks 16 d.skaniais gėrimais ir valgiais. Taip rodo geriau, kad, paskui kitų
Pinigus siustus p e r mūsų ofisą išmokame į 26 dienas |
Prot. rast.
liepos 7:30 vai. vakare Šv. Jurgio ir šį sykį stengsis pilnai patenkinti
nekaltintų " d e l blogo p a t a r i visuose Lietuvos paštuose, b e jokio atitraukimo.
parap. svet. ant trečių lubų. S.i- visus svečius ir sąjungietes. Ren
•
mo".
sirinkimas yra labai svarbus, \ . t. gėjos nuoširdžiai kviečia kuoskaitIŠ N O R T H S I D Ė S .
P a r d u o d a m e laivakortės a n t visų linijų j Lietuvą i r iš Lietuvos. P a d a r o m e legališ- j
K
a
s
nori
siųsti
auksinus
pirm
rinkimas atstovų į A. L. R. Kat. lingiausia atsilankyti. Tikrai nesi
k u s dokumentus, d a v e m y s t ė s , įgaliojimo a k t u s . E s a m e registruoti Lietuvos Atstovybė i
važiuosiant į Lietuvę, lengvai
»
Washingtone. P a r d u o d a m e lotus, namus, farmas. P a d a r o m e paskolos i r apdraudžiam nuo I
Liepos 10 d., šv. Mykolo pa. Fed. Seimą ir kiti panašios svar gailėsite.
bos dalykai. Tad atstovų skaitlin
ir patogiai
atlikti ; U g n i e s \r kity nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais
Kviečia komisija.
>axogiai gali
g a n ti a i OUIKU
rap. svetainėje, Motinos Dievo
gas atsilankymas yra labai reika
\ D r a uigo
g o Pinigų Siuntimo Sky- \ k r e į p k i t ė s p a s
Aušros V a r t ų d r a u g i j a laikė
lingas.
Tautos Fondo 31-mos skyrius riuje
= '.
s
savo mėnesinį
sus§*inkini$.
Valdyba.
laikys mėnesinį susirinkimą liepos
P r a e i t o susirinkimo protoko
Persiuntimas greitas i r gva17 d., Dievo Apveiždos par. svet.,
las buvo p e r s k a i t y t a s i r vien
tuoj po pamaldų. Tame pačiame r a n t u o t a s .
IŠ T O W N O F L A K E .
balsiai priimtas.
't&ajnbaryje bus susirinkimas Liet.
tforėdami
žinoti i š anks Tiitffiffliiiitiiiiifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiuiituiiiiiiiiiitiiiiiifiitttiiiitfiiif fiitfiiiiiiiitiiiiiitiiiiftiirrfittiriiit?
Atstovai išdavė r a p o r t u s iš
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų. Visi to kiek b u s auksinų
už
Draugystės šv. Kazimiero Kara
parapijos rengiamo bazaro i r
tėvynės šelpėjai malonėkite atsi- J ū s ų pinigus, klauskite infor
iš L. R. Federacijos Chieagos laičio susirinkimas likosi atidėta*: < ankyti.
macijų adresuodami š i t a i p :
iš 10 d. į 16 d. liepos (July) š.
Apskričio. Atstovai paaiški
T. Fondo 31-mo skyr. valdyba.
m. Atidėta iš priežasties parapi
D r a u g a s Publ. Oo.
no, k a d Federacijos Chicagos
jos pikniko. Taigi pusmetinis su
2334 So. Oakley Avenue
A p s k r i t y s ' s u m a n ė surengti iš
CICERO, I L L . •
sirinkimas įvyks šį vakarą, 7 :30 v.
Chicago, UI.
leistuves kun: prof. P r, Bučiui
Praeitame Ciceros Lietuvių Pa
vak. Šv. Kryžiaus parapijos svet.
ir prie Lietuvos universiteto
šelpos kliubo susirinkime nutarta
Meldžiame visų narhj susirinkti,
Beliko gauti DYKAI NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos. Jeigu padėsi
visai draugijai būryj dalyvauti Tel. Randolpb S89I
teologijos i r filozofijos fakul
'
nes turime #daug svarbių reikalų.
Liet. Kareivių dr-stės piknike lie
piningus j šią seną stiprią Valstybine Banką dabar, gausi DYKAI
A.A.SLAKIS
teto įsteigti j o v a r d u $10,000
Valdyba. pos 17 d. Chernausko darže. Visi
ADVOKATAS
NUOŠIMTI nuo 1-mos Liepos.
stipendijų fonde. Į tą fondą
Ofisas vtdumleetyj
kliubo nariai susirinkite 1-ma vai.
ASSOCIATION BLOG.
a u k a v o : Vincentas Nausėda—
19 So. La SaUe Bt.
L.
Vyčių
13-ta
kp.
su
35-to
kp.
popiet O. Tamuliunienės svet. va
$2.00 i r J u o z a s Berkelis - Valandos: 9 ryto iki I po platų
rengia pikniką liepos 17 d., Nat žiavimui į pikniką.
Pagedėliais iki • vakare
$1.00, išviso — $3.00. Pinigai
Nedėliomis
ofisas atdarytas
ional darže. Pradžia 9 vai. rytą.
Pastaba: visiems nariams va
pasiųsti į Draugo redakciją.
KAD IR NE VIENO ŽODŽIO NEMOKI ANGLIŠKAI TŲ VISTIEK
Chicagos publika yra kviečiama j žiuojantiems kartu į daržą įžanga
Buvo perskaitytas laiškas iš šį pikniką atvykti, nes galės lai
JAUSIESI KAIP NAMIE ATĖJUS I
bus dykai. Pasinaudokite proga.
Liet. R. K a t . Moksleivių Sus- ka tinkamai praleisti,. Bus labai
Kliubo pirmininkas.
mo i r vienbalsiai p r i i m t a s . puiki muzika.
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DRAUGO"
i

National Darže, Riverside, 111.

•

•

•

i Laivakortes Tiesiog i Lietuva I
$107*10 iš Montreal'o iki Klaipėdos (Memel) §

i

—

t

NAUDOKITĖS PROGAI, ATSIŠAUKITE TUO JAUS. !

PAUL P. BALTUTIS ,& CO.

1901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

I

Chicago, II!. |

Tiktai Keturios Dienos
Pasiskubinkite tiktai Keturios Dienos

Išrinkta komitetas iš dvie
Korespondentas.
jų narių kuris bendrai su ki
tomis draugijomis surengs va
Town of Lake draugistė Šv.
karėlį lietuvių katalikų moks Stanislovo V. ir K. iš priežastės
leivių naudai.
Koresp. Švento Kryžiaus parapijos pikni

PRANEŠIMAI,

Labdarių susirinkimas.
» Liepos 17 d. Labdaringos Są-gos
3-čia kuopa laikys svarbų susi
rinkimą Šv. Antano par. svetainė
je. Susirinkimas prasidės 1-ma vai.
ko liepos 10 d. perkėlė savo pus popiet.
metinį susirinkimą iš tos dienos
Valdyba.

IŠ N O R T H S I D E S .

I
I

Nuo liepos 12 d. pas vietinį kle
boną kun. A. Baltutį svečiuoja
gerb. kun. P. Raščiukas, atstovau
jantis Šv. Kazimiero d.r-ją Kaune.
Jis yra nesenai atvykęs is Lietu
vos. Sekmadienyj, liepos 17, jis
sakys pamokslus per abiejas šv.
Mišias. Antradienyj, liepos 18, Šv.
Mykolo parapijinėje svet. Nlaikys
prakalbas 7:30 vai. vakare.
Nepamirškite kuoskaitlingiausiai
atsilankyti, o nesigailėsite išgirdę
visokių svarbių dalykų tą vakarą.
Koresp.

S

Naujų ir vartotų
AUTOMOBILIŲ

VILIJA G A R A G E
S 4642 So. Western Ave. Chicago.
Telefonas McKinley 4231

I
I

•

NAUJA LIETUVIŠKA
KRAUTUVĖ.

Pranešaimi visiems Lietu
viams, krautuvė po No. 4617
So. Ashland Ave. Kurioje ga
lima gauti visokių vyriškų
drabužių ypač naujausios 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. Raudis i r
J. Janušauskas
4617 So. Ashland Ave.

I
I

•

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

STOCK
YARDS
STATE
Kampas 47 gatvė ir Ashland Ave.

PE0PLES

U ž t a t k a d čionais k a l b a m e Lietuviškai.
T a v o piningai a p s a u g o t i nes p o Valstijos Valdžios P r i e ž i ū r a .
Piningus iš šios B a n k o s galite gauti a n t k i e k v i e n o p a r e i k a l a v i m o ,
b e jokio l a u k i m o .

Ar Gali Būti Geresne Banką?
BANKAS
Ant pat Kampo
47-tos ir Ashland Avenue
Chicago, Iii.

f
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