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Pramatoma, Airija bus
Dominija

KARO* VETERANŲ BONU
SAI PALAIDOTI.

Tas padaryta po nepaprasto
• trukšmo senate.
Washington,
liepos 18. —
Japonija šaltai ir neaiškiai at Waahington, liepos 18. —
i
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ŠIĄ SAVAITĘ BUS TEISĖ
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Teisėjo Landis nuosprendis TREČIASIS METINIS DAR kai darbininkų ginčuose su Į
nai konferencijos bėgį .paduos sineša į sumanytą sušaukti nu —Šį penktadienį senatas 47
dvarininkais palaiko dvarininJ
BO FEDERACIJOS SU
balsais prieš 29 karo vetera klausime užmokesnio amatninvisos Airijos atstovams. Gal siginklavimo konferenciją.
kų pusę, o ir nuornuojant že*[
VAŽIAVIMAS.
nų bonusų bilių atidėjo toles kams prie namų statymo Chibus paskelbtas Airijoje plebi
Ta<į Amerikos vyriausybė
mes pirmenybę gauna stambus į
niems laikams. Bilių sugrąži- cagoje, anot žinių, bus paskel
Tik svarbiausias vargas su scitas klausimu, su kokia val
pastatė Japonijai
klausimą,
dažnai spekuliantai ir tokiu
(Tąsa).
no komitetui. I r nežinia, a r btas Šios savaitės pabaigoje.
džios forma airiai sutinka.
Ulsteriu.
kad ji atvirai pasakytų, ką ji
būdu darbininkams ar maža-j
Visos amatninkų unijos jau
tas bilius pamatys kuomet
De Valerą su kitais airių at2.
Skyriai
svarbesniuose
at
Londonas, liepos 18. — Čia
mano apie
ta konferenciją,
sutiko su teisėjo tarpininkavi sitikimuose nedaro jokių ga žemiams netenka nuomuoti nei
stovais vakar buvo pamaldose XT , B
.7
. . "\ nors šviesą.
jau plačiai kalbama, kad Ai Č»„ T „ „
lauko, nei ganyklos,
i~*Jjk~£L
Q
^ * I ^*es konferencijos metu jai ne
mu.
lutiniu nutarimų be apskrities
Šv.
Jurgio
katedroje,
Southrijai bus duota plati laisvė
Pirm balsuosiant tečiau se
(Daugiau bus).
wark, kur vyskupas Amigo y- bus leista savarankiauti Toli- nate pakeltas toks trukšmas,
Nuosprendis, sakoma, užsi Darb. Yarybos ir be Vyr. Sek
Britanijos imperijoje. Veikiau
mu Rytų klausime.
v
siai airiai gausią, dominijos ra didis Airijos prietelius ir Lygiai čia sakoma, kacf, su kokio dar nebuvę šitoje įs tęsė tik todėl, kad ilgas lai retoriato žinios.
TAUTŲ SĄJUNGOS KOMI
kardinolo Bourne nusistatymo
kas kai-kurios unijos nenorėjo 3. Geresniam
sutvarkymui
valdymo formą.
SIJA SUSIRINKIME.
manoma preliminarė nusigin taigoje.. Senatoriai išsibarė, sutikti su ta arbitracija.
oponentas.
ir pataisymui kaikurių statuTos kalbos pakilo, gi jos ga
Buvo mo
klavimo konferencija Londone išsipravardžiavo.
Be to, daug laiko ima tei- to arba konstitucijos paragli but teisingos, po de Vai eros
Paryžius, liepos 18. — Čia
mentų,
kad
tuč-tuojaus
prasi
P I R M I E J I NESUSIPRATI yra tuščias daiktas.
sėjui
patikrinti
visų
atskirų
.
fų
Treč.
Darbo
Fed.
susivara
su Lloyd George konferenci
pradėjo kelių dienų
sesijas
dės muštynės.
MAI LONDONO KON
unijų
daromus
kontraktus
su
žiavimas
įgalioja
Vyriausianjos praeitą penktadieni. Toje
Tautų Sąjungos komisija nu
Daugiausia trukšmo kėlė se
JAPONŲ SPAUDA APIE
FERENCIJOJE.
kontraktoriais,
ty.
su
namų
jį
Sekretoriatą.
siginklavimo reikalais. Komi
konferencijoje Lloyd George
natoriai MeCumber ir Reed,
PLENUOJAMĄ KON
statytojais.
prispyrė de Valerą atsisakyti
II. Pinigų sutvarkymui suva sijos pirmininkas yra prancū
vienas
republikonas,
kitas
de
FERENCIJĄ.
Ulsteris nenori prigulėti prie
Niekas , negali pasakyti,
zas Viviani.
reikalaujamos nepriklausomy
mokratas.
žiavimas randa reikalingu:
Airijos.
kiek
užmokesnio
bus
paskir
bės, kurios negali gauti.
Bonusų bilius atidėtas to
Pataria vyriausybei but at
ta amatninkams. Spėjama, kad
1. Įvesti skyriuose
PRANCŪZAI TRUKDO SI
Sakoma, de Valerą tai paLondonas, liepos 18. — Anlesniems
laikams
rekomenduo
sargiai.
bus
tarpe
$1,05
ir
$1.15.
Šianrinkėjus,
dešimtininkus,
LEZIJOS KLAUSIMĄ.
daręs. Kuomet jis tai atlikęs, glų-airių taikos konferencijojant pačiam Prezidentui Hardie
amatninkai
ima
$1.25
va2.
daugiau
kreipti
domės
į
Tokyo, liepos 17. — Japoni dingui.
premieras Lloyd George pa- je užvakar čia m ministeriu
landoje.
*
aukų rinkimą
organizacijos
Londonas,
liepos 18. —
linkęs Airijai duoti domini- pirmininku Lloyd George be jos vyriausybė šaltai sutiko
( e
J e i bus paskirta daugiau [reikalams tikslu pramogos,
Prancūzų užsienių reikalų of
jos teises.
* Valeros dar konferavo ir Amerikos vyriausybės sumany PAŠVENČIA ALGAS BE
vieno dolierio, žinovai tvirti- . 3. Įgalioti V. Sekretoriatą fisas pasiuntė notas Londonan
^,
.
Ulsterio (Airijos provincija) mą šaukti Washingtonan gin
DARBIŲ
NAUDAI.
Vargas su Ulsteriu.
na, namų statymas labai ma reikalui esant užtraukti viena- ir Romon. Pranešė jog trum
premieras James Craig. Lloyd klavimosi apribojimo konfe
kartines paskolas nedaugiaus pu laiku butų nepraktiška su
žai atpigsiąs.
Dabar visas vargas palieka George j j specialiai buvo pak renciją.
Indianapolis, Ind., liepos 18.
Namų statymas atpigtų, jei 5,000 auksinų.
sirinkti vyriausiajai tarybai i £
tik su Ulsteriu, kurio naujas vietęs Londonan.
Japonijai svarbiausia apei — Laikraštis Mine Workers'
4.
Apskrities
D.
Tarybos
butų
diskusuoti Augštosios Silezi
premieras Craig
nesutinka
Konferuojant pasirodė nesu na tas, kad Amerika sąjun Journal skelbia, jog visi an- medžiagos kompanijos
:
prigulėti abelnoje Airijoje.
sipratimų. De Valerą pareika gininkus kviečia ne tik nusi glekasių organizacijos virši prislėgtos prie sienos. Bet taip reikalams skyriai moka po 15 jos klausimą, kuomet ta pro
Craig čionai anksčiau a t k e l i a v o , kad Airija turėtų vieną ginklavimo klausimu, bet ir ninkai savo visas algas už lie nėra. (ii jei taip nėra. negali nuoš. nuo skyrių narių mokės- vincija dar pilnai neapmalšin-*
ta ir nepatvarkyta.
liavo ir gavo pašildymų nuo parlamentą ir vienodą visoj Tolimų Rytų problemą rišti. pos mėnesį pašvenčia fondui, ma pasidžiaugti geresniais lai cių.
vle Valerą, kad Ulsteris susi šaly tvarką. Gi jei Ulsteris no Tuotarpu Tolimieji
Rytai kuriuo šelpiami bedarbiai ang. kais.
III. Mokyklų klausimu nu
DALINO PINIGUS; ARĖS
lietų su visa Airija. Bet jis ri turėti nuosavą seimą, tegu japonu skaitomi kaipir nuo- lekasiai. Iš tų algų už vieną
tarta:
TUOTA&vienas nepalinko nei pruwjo- turi. Bet tas seimas turėtų Imt 8avwįwroUenaay V$M4© kurios ri mėnesį susirinks- keli tukstan- EKSPLIOZIJA SUNAIKINO
1.
Lietuvoje
mokyklos
prT
SALIUNĄT
kios sąlygos. Londonan pak Airijos parlamento žinyDoje. šimo tik ištolo turi prisidėti ciai.
valo būti vedamos tikybos
Louisville, Ky., liepos 16. —
vietė kelis savo ministerius Ulsterio provincija
yra tik svetimos viešpatijos.
Apskaitoma, kad apie 150,dvasioje,
Saliuno rūsy, 1301 Marianna
Fred Kuhn, gerai nusigėręs
patarėjus ir šiandie su jai.* penktoji dalis Airijos, taigi
000
anglekasių
šiandie
arba
Suvienytos Valstijos turi
2.
Tėvai
privalo
turėti
bal
gat., ištiko smarki eksplioziišsiėmė iš bankos 500 dol. sa
diskusuoja, kas padaryti su žymi mažuma.
visai
nedirba^
arba
dirba
po
Monroe doktriną, kurios obalsą
vaikų
auklėjimo
klausime
ja ir pakilo gaisras.
vo depozitų ir pradėjo gatvė
Airijos klausimu.
Bet Craig atsakė, kad jei
tai
k
2—3
dienas
savaitėje.
sis y r a : Amerika ameriko
Saliuno savininkas, Josepb [ P> a<* netinkamai mokinan- je dalinti žmonėms pinigus.
Ulsteris yra žymi
Airijos taip, tai Ulsteris reikalauja
nams. Japonija turi savo obalBebargal, baisiai apdegė ir cius mokytojus privalo turėti Kas gavo po 5, 10 ir kaip kas
mažuma. De Valerą sutinka j but visai nepriklausomas nuo
VIETOJE
DEGTINĖS
VAN
sį: Tolimieji Rytai japonams.
paimtas ligoninėn mirė.
teisę iš mokyklos prašalinti.
po 20 dol.
duoti tai provincijai galimą j Airijos.
DUO.
Nors tas obalsis neturi dar
Tuo metu rūsy buvo du
3. Darbininkų vaikai privaTečiau veikiai policija jį
Toliaus de Valerą pareiškė,
autonomiją, sutinka su auto
oficialės formos, bet jis jau
žmbgu, saliunininko sunūs su lo lankyti pradedamąją moky areštavo už tokį nepaprastą
nominiu seimu. Bet Ulsterio kati Craig skaitosi mažumos žymiai prigijęs.
San Francisco, Gal., liepos savo pažįstamu. Negalėdami! klą būtinai nuo 8 metų.
darbą.
atstovas,
gi
visokius
skirtu
proviniija turi but Airijos val
18. — Lš vyriausybės sandelio, išbėgti laukan, jiedu užsida
7. Valdiškose vidurinėse mo
džios, ir parlamento žinyboje. mus tarp daugumos ir mažu Laikraštis Nichi Nichi Shim- Vallejo, Cal., buvo kraustoma
«i
rė ledaunėn. Atvažiavę gais kyklose darbininkų vaikams
UŽDIRBO" $100.
mos turi panaikinti ne kas bun nepatenkintas šaukiama
48
bačkutės
degtinės.
Ta
deg
De Valerą gryž Airijon.
rininkai abudu išgelbėjo. • privalo būti paskirta stipendi
konferencija. J i s sako, jog ra
svetimas, bet visa Airija.
tinė prigulėjo Holiman'ui iš
Sakoma, ekspliozija pakilu jos 10 nuoš. visų mokinių skai
Cemento kontraktorių Pr
sinė
diskriminacija
prieš
ja
Su
tokia
pažiūra
nesutinka
Pranešta, jog d a r šiandie de
San Francisco. Atidarius bač si dirbant "moonshinę."
čiaus.
Glostergard, 1324 West Vair
Valerą konferuos su Lloyd Ge Craig. I r šis Londonan iš Bel ponus gyvuoja Suv. Valstijo kutes visose pasirodė vanduo
5. Prie kiekvieno dvaro ar Buren g a t , teisėjas Moran
savo se, Kanadoj, Australijoj ir vietoje degtinės.
orge ir Craig.
Antrytojaus, fasto pakvietė keletą
LLOYD GEORGE BUSIĄS ba darbo įstaigos, kur gru nubaudė $100 Už važiavimą^
Naujojoj Zelandijoj ir tuotar
matyt, gryž jis Airijon ir te- ministeriu.
puojasi nors kelios šeimynos automobiliu esant girtam.
CHICAGOJE.
pu. viešpatijos reikalauja tu
ATNAUJINS MILŽINIŠKA
darbininkų steigti vaikų dar
Kontraktorius teisinosi, kad
rėti lygias teises Tolimuose
GARLAIVĮ.
" T h e Chicago Association želius.
jam saulės spinduliai pakvaiRytuose. Tad Japonijos vy
,
6. Griežčiausiai protestuoja šinę galvą, taigi jis negalėjęs,
of Commerce' darbuojasi Chiriausybė pirmiau privalo ge
rai apgalvoti, kol sutiksianti New York, liepos 18. — Dau- c a g o n parsikviesti pasisvečiuo ma prieš Prof. Mokytojų* Są tiesiai gatve važiuoti.
.
Greičiau "moonshine" tai
eiti ton sumanomon konferen čiau poros metų Hoboken uo- t į Anglijos ministerį pirminin- jungos nutarimą reikalauti ti
ste stovi apleistas milžiniškas ką L i o y d , George, jei tasai at- kybą prašalinti iš mokykljų.
padarė, atsakė teisėjas.
cijom
vokiečių garlaivis Leviathan, • e i n a n t į mdfmi
a t v y k s WashinIV. Laikraščio reikalu.
Toliau tas laikraštis pažy 50,000 tonų intilpimo.
'gtonan dalyvauti nusiginklaBADAS DEL JAVŲ NEU2 dą charakterizuoja kaipo bai mi, kad tegu viešpatijos paža
PERDAUG JAVŲ CHICA
United
States
Shipping
boakonferencijoje.'
L. D. F . Trečiasis susir. iš
vimo
siausią nacionalę (kasžin ar ne
DERĖJIMO.
GOJE.
da panaikinti rasinę neapy rd'o pirmininkas Lasker aną 100,000 DOL. POLICIJAI klausęs pranešimų apie laikr.
socialistišką) nelaimę.
kantą, įsteigti visame pasauly dieną tą garlaivį su eksperSovietų valdžia nežino kas da
FONDAS
"Darbininkas'> leidimą ir reChicagos svirnuose šiandie
Kad
tuos
gyventojus
pagel
7
atvirų durų principą ir pripa tais apžiurėjo. Nutarta jį pa
ryti.
.
dagavimą ir gerai įvertinęs, 3 ra supilta 21,000,000 tonų j a bėti užsienių pinigais, kas mė žinti japonams lygybę su ki
taisyti, atnaujinti ir paleisti
Ckicagos policijos naudai įs- kokią reikšmę turi laikraštis vų. Dauguma komai ir avi
Ryga, liepos 18. — Bolše nuo reikalinga 40 milionų dotų tautų žmonėmis, tuomet pa darban. Tas padaryti atsieis t e i &tas 100,000 dol. fondas. Iš
vikų laikraštis "Moskovskija lierių.
darbininkų gyvenime, pasiža žos.
fondo bus
kvietimas konferencijon gali keliolika milionų dolierių.
Kiek palaukus atsiras dau|*°
mokama pašelpa da šelpti pinigais, raštais ir
Izviestija" praneša, kad Rusi
Nesikreipė į Suv. Valstijas. but priimtas.
.
.žuvusių tarnyboje policmonų kuodaugiausia tarpe žmoniiJgybė kviečių. Taigi Čia jų nejos sovietų valdžia paskelbė
JAPONIJOS PRINCAS ITA-'namiškiams.
bus kur dėti. Nes jau šiandieį
atsiliepimą į visus Rusijos gy Rygos laikraščiuose pasiro
ji platinti.
' LIJOJE.
T* fondą sudarė 52 turtingi
javų sandėliuose yra mažai:
ventojus, ragindama juos eiti dė žinių, kad sovietų valdžia praneša, kad. kuomet sovietų
V.
Žemės
reformos
klausimu.
*s
Chicagos
piliečiai,
įnešdami
po
(
vietos.
pagelbon badaujantiems ru buvo atsiliepusi į Suv. Valsti valdžia atsiliepusi į Ameriką,
Roma,
liepos
17.
—
Japonidu
tūkstančiu
dol.
L.* D. F. Treč. susivažiavi
sams kai-kuriose provincijose. jas, šaukdama pageibos ba tai pastaroji atsakiusi, jog tik
jos
sosto
įpėdinis,
princas
HiORAS. '— Šiandie pramatomas išklausęs pranešimų apie
tuoųiet pagelba bus galima,
Po atsiliepimu pasirašę visi daujantiems.
rohito, svečiuojasi čia pas Ita
PAPUOLŽ 5 PLĖŠIKAI.
žemės .reformos darbų eigą iš mas gražus oras; šilta.
sovietų valdžios nariai. Badau
Iš Maskvos tos žinios užgi kuomet Rusijoje bus įsteigta
lijos karalių.
jančių žmonių skaitlius
pa- namos.
Depešoje
sakoma: atsakoma konstitucijinė val
Šį šeštadienį du policmonų turėdamas atmintyje, kad 1)
duomąs 10,000,000
žmonių. ''Mes neatsiliepėme į Ameri džia. Ir pranešta, kad Leni
Sheridan . gatvėje sugavo ir vyriausiu mūsų šalies gyveniTiek sako patys
bolševikai. ką, išėmus Maksimo Gorkio ir nas sutikęs su steigimu tokios
areštavo 5 plėšikus, važiuo ino šaltiniu yra žemė ir žeBet gal but jų daugiau.
Svetimų Salių pinimi vertė, mal
jančius pavogtu automobiliu. mės darbai, 2) kad iki šioliai
visų pravoslavų rusų*patriar- valdžios.
Badas palietęs provincijas: ko Tichono plačiai paskleisto
Į tai iš Maskvos oficialiai
Suimti po smarkios su re dei nelygaus ižemės padalini- nant nemažiau $25,000, liepos 16
volveriais kovos.
Atrachaniaus, Caricino, Sara tuo tikslu radio.
atsakyta:
mo darbo žmonės turi skur- j buvo tokia pagal mereliant* Lo»
*
" Niekas nesumanė ligšiol Londonas, liepos 18. — Iš
tovo, Samaros,
Simbirslco,
džiai gyventi arba keliauti į : an and Trust Co.:
'Mes neturime betarpio suPoros valgomųjų produktų kitas šalis,
Anglijos sterlingų svarui
3.64
Ufos ir Viatkos. Paskui seka sisiekimp su Amerikos vyriau- steigti konstitucijinę Rusijoje Rusijos pranešta, kad pietryPavolgis, Totorių respublika ir sybe ir todėl negalime šauk- valdžią, paremtą piliečių ren tinėj Rusijoj cholera baisiau- krautuvių langai
sudaužyti
7.83
3) kad beveik visi dvarai y- Praneij os šimtui frankų
kamųjų atstovų seiman prin sia plinta. Patys bolševikai pamestomis plytomis,
Čuvašų teritorija.
4.68
ra Lietuvos priešų rankose, ku Italijos šimtui lirų
ties Amerikos pageibos/'
cipu. Tai indomi paskala/* • suskaito 60,000 susirgimų. Gi Krautuvių savininkai kalti- rie laiko didelius žemės plo Vokietijos šimtui markių
Atsiliepime sakoma, jog li
1.33
Nėra
konstitucijinės
valdžios.
gi piutės ' žmonės neišgyvens
Lietuvos šimtui auksinų
1.33
maža dalis susirgusių pasveik- na streikuojančius
duonke- tus neartais,
Laikraččiai be kitko
dar PLATINKITE "DRAUGĄ." ta.
be pageibos. Bolševikai tą ba.05
pius.
4) kad ministerijų vafcUnin Lenkijos šimtui markių
DOMINIJOS VALDYMO
FORMA PRIIMTINA.
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METAI-VAL. VI No. 167

ENTERED AS SEOOND-CTLASS MATTER KARCH SI, 1916, AT OHIOAGO, ILLTNOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 1879.

SUV. VALSTIJOS STATO
KLAUSIMĄ JAPONIJAI.
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10,000,000 RUSŲ Smaugia
Badas

60,000 SUSIRGIMU
CHOLERA.
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UETIVH' &A'fAUKV DISanBAfiTIS

"DRAUGAS"
PRENUMERATOS

KAEEfAt

CHICAOOJ IR UftBIEMYJBt
Metams
.,•••• *.% **-0(J
Pašei Metų . .JU. .<IUUIIL< •• *»°*
«JV. VAL8T,
Metams

.........•••••••
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Pusei Met^i • • • • • • • » • • « • • • . *•*»*'
prenumerata mokaai tskalno. Lai
ka* akaitoai nuo u*e»raiymo dieaoa
a+ nuo Naujų Metų. Norint permaJajtl adreaa visad* reikia priaiuetl tr
rt— adresą* Pinigai fertausia alų•U liperkant kraaoja ar *x»**a* "Money Order" arba įdedant pinigu* »
registruotą laišką.

"DRAUGAS' PUBL 0 0 .
2334 S. Oakley A ve., Chicago.
TeL Roosevelt 7791
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Vienas jaunas vyrukas mė-.mę, kad ir dabar neprašys,
gino jį sugėdinti. Bet kas " su bet dirbti darbą, kuris švel
niai tariant neatrodo reikalin
sipratusį* ' į tikrins!
Kaipgi toks tėvas gali iš gas, nelabai bųs miela.
O kas svarbiausia, tai žmo
auklėti savo vaikus. Jei -jam
bus lemta sulaukti senatvės, nių nepasitenkinimas. Gal Fi
jį vaikai plieks taip, kaip nansų Misijoj ofise to nepasi
Carbray elgėsi su savo moti tenkinimo negirdėti, bet pas
na. Ir jis tikrai tai bus užsi kolos stotyse labai girdėti.
tarnavęs.
Tat sunku tikėtis, kad to-!
Amerikoje tokių "susipratu kie "palengvinimai" gauti
sių" yra net perdaug.
nuošimčius tikrai palengvintų
antrosios paskolos kėlimą.
•
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LAISVĖS BONŲ NUO
ŠIMČIAI.

TO TIK IR LAUKTA.

Draugo skaitytojai nekartą
Vargiai antras Finansų Mi pastebėjo Chicagos Tarybos
sijos įsakymas "palengvins aprašomus susirinkimus, o net
žmonėms nuošimtį gauti" už ta ištisas jų kalbas.
Ladsvės Bonus.
Eiias — Elijošius, HertmaSulyg pirmojo
įsakymo, nowicz ir Co. tų susirinkimų
kiekvienas skyrius turėjo sių siela, daug niekų, plepalų,
sti kuponą į New Yorką ir šmeižtų, tiesiog pamazgų iš
laukti iš ten pinigų. Dabar liejo ant sau nepatinkamų as
vieton to siūloma eiti su ku menų, organizacijų. Tiek to,
ponais į vietinę Paskolos sto- burnos jiems neužriši.
Bet kas pikčiausia, kad tie
Beabejo tai butų visai pato visi "garbingi" Tarybos žy
gu, jeigu atėjus į stotį gali giai (kitokių jie neparodė),
ma butų tuojaus gauti pini tuč tuojaus Drauge skelbiami.
gus už kuponą. Bet, kur tau! Visuomenė juos skaito ir
Bonų savininkai turės bent nesukvailinta socialistų ir lai
du kartu eiti į stotį: v i e n ą j g v a m a m ų p u blika (o net ir jų
kartą nunešti kuponą, antrą' *' abazo' * rimtesni žmonės)
kartą paskui ateiti atsiimti pi piktinasi tarybininkus pirštais
nigus; kadangi nežinia kada bado, juos pašiepia, kvailina.
pinigai pareis, tai teks trečią
Prastas "biznis". Reikia
ir ketvirtą kartą pabarškinti Draugo reporteriui pagrasinti.
stotin beklausinėjant " a r gal Na ir grasina.
jau parėjo pinigai!" Tiek Žada jam plyta galvą pers
vaikščiojimo del pustrečio do- kelti. Tas nepabunga. Bando
lierio!
vaišinti, geruoju jį papirkti,
O kiek rašymo! Kiekviena bet tas nesiduoda. Nei vie
kupono savininko reikia užra naip nei kitaip negali jo įkas
šyti vardą — pavardę, adresą, ti, jį patepti. Jis ištikimai ii
kiek kuponų pridavė, kurie teisingai jų plepalus visuome
kuponų numerai. Beto, žmogus nei skelbia, o "pašvenavoti"
gali kartais nenorėti palikti tiesiog iš kailio neriasi, visų
kuponą be jokio raštelio, tat akyse smunka.
jau reikės duoti "receiptą".
Galop neiškentę liepos Ii!
dieną jie sprogo.
Tikrai sunki mašinerija!
Finansų Misijos raštinin - Į jų susirinkimą, kaip pap
kams irgi bus darbo. Jie, ži rastai, ateina Draugo reporte
noma, už tai nepyks, nes yra ris. Sėda kėdėn, ima paišelį
samdyti ir apmokami. Stočių rankon ir pradeda savo darbfj
darbininkai neprašė atlygini rašydamas jų "slaunius" žo
mo sukeliant paskolą; • mano- delius (išskyrus pusiau "po
mrmm

u.

"SUSIPRATUSIEJI."
Edward Carbray iš Chicagos, 16 metų vaikėzas, aną die
ną buvo pristatytas jaunuo
menės teisman.
Globos agentas, kurs Car
bray areštavo, teisėjui Swan
son paliudijo, kad tas vaikas
nenori dirbti, per dienų die
nas valkiojasi, retkarčiais po
keletą dienų nebūna namie ir,
ant galo, net savo motiną mu
ša. Daug laiko jis praleidžia
kitiems tokiems pat nepriau-,
gliams pasakodamas apie so
cializmą ir dažnai žmonėms
dalina visokius lapelius apie
socializmą.
Edward Carbray pats save
drąsiai supažindino teisėjui
Swanson atsiliepdamas:
"Aš esu socialistų vado
Dėbso reprezentantas. Štai aš
turiu net leidimą skelbti so
cializmą".
Jis krapštė kišenius ieško
damas kokio tai leidimo. Bet
nesuradęs ir vėl prabilo:
"Noriu keliauti Rusijon,
kur gyvuoja tikroji valdžia.
Man jau užteko turėti nesma
gumų su Amerikos hypokritine valdžia. Aš..."
Čia jam kalbą pertraukė
teisėjas pareikšdamas, kad už
uot Busi jos jis siunčiamas į Šv.
Karoliaus bernaičių mokyklą.
Tenai jis turės išbūti ligi 21
metų amžiaus.
Taip ir pasibaigė jauno so
cialisto karjera.
Mūsų socialistai, beabejonės,
sakys, kad tai "susipratęs"
vaikinas. Nes kas taria nors
vieną žodį už socializmą, ta
sai pas juos skaitosi "susi
pratęs", gi visi kiti "kvai
liai".
Gražus "susipratėlis,9t motinos mušeika.
Bet argi jį galima kaltinti?
Reikia manyti, kad jis taip
buvo auginamas. .
Yra ir lietuvių tokių, kurie
savo vaikus augina tokiau
"susipratėliais". Nes patys
yra "susipratę".
Kartą teko but vieno lietu
vio profesionalo ofise. Atėjc
vidutinio amžiaus žmogus si
žmona ir dviem vaikais. Lau
kiamam kambary buvo keletas
lietuvių interesantų. Atėjusi*
pasirodė tikru "susipratusiu".
Pa>isakė nemokąs nei skaityti
nei rašyti, bet jis ir be rašte
žinąs daugiau už mokančius.
Kad ims jis bjaurioti kuni
gus ir patį Dievą. Gi jo mo
teris kvatoja, džiaugiasi, kad
jos vyras toks " m a n d r a s "
toks iškalbus tarsi socialistu
vyskupai Mockus. Vaikučiai
ir gi šypsosi motinai besi
džiaugiant
)
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loskus ' žodžiu*, nieko pozity
vaus jie ir neveikia).
Kaip bitės avily visi tuo
jaus subruzdo. Biaurybė Drau
go reporteris vėl jų posėdžius
geriaus negu sekretorius sura
šys. Karaul!
Svarbiausias
dienotvarkės
klausimas: išvaryti D r a u g o re-

porterį iš susirinkimo,
Oratoriai pradeda graudžias
kalbas postringauti, , reporte
r i u į nebūtus daiktus prikai
šioti.
Pirmininkas pradeda mal
šinti įsikarščiavusius, nes reporteris nieko nepaisydamas,
kad rado, tai rašo, net paišelis
dusga.
Nebetekę žodžių (to, rodos,
jiems niekad netrūksta) priei
na prie balsavimo. Rezoliuciją
statoma: išvaryti Draugo re
porterį iš Tarybos susirinki
mo.
Perbalsuota. Reporteris šali
namas iš susirinkimo.
Tas nusispiovęs ramiai ap
leido posėdį.
Ar reikia "garbingesnio n
žygio kaip šis bailių tarybininkų? Atsakymas aiškus: to tik
ir laukta. Nieko geresnio jie
ir negali visuomenei duoti.
Visi kurie nesutinka su jų
plepalais reikia lauk išvaryti,
dinamitu išsprogdinti.
Taip pasielgta.
Grasinta
primušti plytomis -— neišdrįso; nubalsavo išvaryti iš su
sirinkimo — pasmerktasis pa
sišalino.
Reiškia pavartotos visos
demagogų priemonės: moralės
ir fizines.
Visi bauginimai, grasinimai,
papirkimai kas yra, jeigu ne
moralė prievarta!
Išvarymas atstoja
fizinę
prievartą. Reporteris noroms
-nenoroms išeina iš salės. Jei
gu jis pats butų nėjęs, tarybi
ninkai ar policija butų jį iš
metę laukan.
Reporteris nugalėjo. Jis ne
tarnavo ir neparsidavė už pi
nigus, nenusigando demagogų
— tarybininkų.

Brangindamas ir gindamas
savo idėjas, jis net mirties pa
vojui gresiant, ėjo į tarpą tų,
kurie mulkina nesusipratusią
liaudį, savo išgverusios tauty
bės vežimėlį svetimomis ran
komis nori taisyti, į savo veid
mainiavimais lopytą krepšį vi
sus "gerus ir negerus" kata
likus nori sugrusti.
9
Laimėjo. Už, taip ištikimą
pareigų ėjimą, Draugo bendro
vė skiria jam žymesnę, būtent
Redakcijos nario vietą.
(Bus daugiau)
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prisiųsti, kartu su pilnu sąra-1 Yra daug pažystamu pa
šų. Prašoma aiškiai sąraše'šaulyjebet mažai tikrų draupažymėti vardą , pavardę irlgų.
Kinie&ų patajrlė.
antrašą bonų savininko, kiek
•
1
jo kuponų prisiunčiama ir ku-

Kuomet d r a n g a i persiskiria,

ponų numeriai. Visiems čekiai; tai privalėtų vienas kito pasbus išrašyti ir paskolos stoties į laptis užrakinti ir sumainyti
valdybai pasiųsti, o šioji išda- raktus.
Anon,
lys kam priklauso. Tokį pat 1
s * * * ir už paaukautus ku VAŽIUOJANOtU I LfcTUVį
L L
ponus reikia padaryti ir kartu
*su kuponais Misijon prisiųsti.
Bus išrašyti tam tikri paliudi
jimai ir pasiųsti paskolos sto Daug* vargo prisieina atkel
ties valdybai, kuponus arba ti, kol žmogus prisirengia į
bonus išdalyti aukavusiems. kelionę Lietuvon. Užbaigt čia
'.» . i
rn r aoraas
Stočių valdybos yra prašo Amerikoj įvairus
reikalai,
mos kuponus kas savaitė Mi gauti pasportas, paliudijimas^
sijon prisiųsti," nežiūrint į ku apie užmokėtus taxus, išsirink
ponų skaitlių. Bet kurie nori ti laivakortė — visa tai pada
arba kuriems gali būti paran ro daug rūpesčio.
Nuošimčių atmokėjimo reikale. kiaus, tie gali kaip nuošimč., Bet didžiausias, be abejo,
-taip ir - aukaujamus kuponus rūpestis tai su pinigais. Kaip
Kaip jau yra paskelbta, jog a r b a b o n u g 8 i ų g t i t i e s i o g M i H į .
nuo liepos pirmos dienos š, m. ; jos raštinėn, o čekis arba pa su jais padaryti! — Žmonės .
daro visaip.
nuosimčiai uz Lietuvos Lais. _ . . _ .
:
liudijimas sulig priklausomy- Vieni vežasi Amerikos dolie
ves Paskolos Bonus yra atmo-',..
.,
U A- •
rius su savim, gerai juos pas
v W * ^vvuu* w u u J ^ J
D e s i r g l o l l s g a i m >a tiesiog palėpę.
rastinėje,
šiuomi
dar Misijos
norima I Lietuvos
kanu
Lietuvos
Finansų
. ,.
Finansų
Misija
,. . .
y.
,
.
įSiųSll.
Kiti bijodami vagių ar ne
į ykaikuriuos
dalykus
domės
Paskolos Skyrius,
laimingų atsitikimų išsimaino
atkreipti.
370 Seventh Ave.,
dolierius į auksinus ir siunčia
Daugelis prisiųsdami kupo
New York City.
į Lietuvą pirm savęs, kad nu
nus, nieko nepažymi kokiam
-J—'-J=
važiavę patįs tuojaus pasiimti
tikslui jie yra siunčiami. Tai
Protavimas yra gilesnis, ne galėtų.
gi nuoširdžiai prašoma tėtnyti,
gu visos kalbos.
Treti palieka savo pinigus
jog prisiunčiant kuponus rei
v _Cranch. Amerikos bankuose, kad pas
kia būtinai pažymėti kam
kui galėtų sau pareikalauti,
juos siunčiama. Jei aukauja
•
ma Lietuvos Valstybės reika Kaip kartu yra žiūrėti į džiau kada tik jų prireiks.
lams, prašoma tą laiške pažy gsmą per kito žmogaus akis. Kuris būdas yra geriausias,
sunku pasakyti. Čia reikia pa
mėti. Aukavusiems bonus ar
Shakesprre.
ba kuponus tam tikri paliudi Kiekvienas teisingas malū likti kiekvienam liuosą pasi
jimai yra išduodami. Jei rei nininkas turi auksinį nykštį. rinkimą: tedaro, kaip jam at
rodo geriau, kad paskui kitų
kalaujama nuošimčiai, tą irgi
Sena patarlė. nekaltintų "del blogo patarireikia pažymėti; tuomet bus
tf
galina tuojaus čekį išsiųsti.
mo
Daugelis teiraujasi, ar jie Ne. Laisvė turi tūkstantį pa- Kas nori siųsti auksinus pirm
galėtų nuošimčių dabar neim traukimų parodyti, kurių ver važiuosiant į Lietuvą, lengvai
ti, o tik paskolos terminui už gai, nors kasžin kaip paten ir patogiai gali tai atlikti
Draugo Pinigų Siuntimo Sky
sibaigus kartu sumą ir nuo kinti, negauna patirti.
šimtį atsiimti. Šiuomi norime ,
— Cowper. riuje.
Persiuntimas greitas ir gvapastebėti, jog kurie nori arba
•
rantuotas.
kuriems galėtų būti paranir duoda
Dievas siunčia
Norėdami žinoti iš anks
kiaus tą gali padaryti.
kaip burną, taip ir mėsą.
to kiek bus auksinų
už
Kad palengvinus žmonėms
Jūsų pinigus, klauskite infor
nuošimtį gauti, šiuomi pareiš
Žemė neturi to liūdesio, ku macijų adresuodami šitaip:
kiama, jog paskolos stočių
Draugas Publ. Co.
valdybos gali priimti kupo rio dangus nepagydytų.
2334 So. Oakley Avenue
nus ir visus kartu Misijon
— Moore.
Chicago, m .
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NEMUNAS
Romanas.

(Tęsinys).
— Bet kaip jis pas mane apsilankys!
— Va ką aš padarysiu. Kada jis atvažiuos, ,aš pats eisiu
stotin jo pasitikti. Aš jį nusivešiu pas Brazius. Jie geri žmonės
ir mūsų paslapties neišduos. Kunigas palauks pas juos, pakol
mes nesurasime patogiausios valandos, kuomet jis ponios nepastebiamas galės apsilankyti pas tamistą. J i retai užeina
čionai.

— Bet jeigu ji susitiks su kunigu!
Petriukas pasirįžęs gelbėti savo poną, surado atsakymą.*
— Aš jį įsivesiu per didįjį saloną į kurį ponia niekad, neina
ir per šoninias, paprastai nevartojamas, užrakintas duris atei
sime pas tamistą.
Programa buvo nustatyta. Kunigas Klevas gavęs skubų
laišką ekspresu, pirmuoju traukiniu iškeliavo. Petriukas jį
sutiko stoty, nusivedė pas Brazius ir pasinaudojęs ilgu ponios
su Vingiu pašnekėsiu, slapta įleido kleboną pas Ralį.
Kunigas Klevas buvo vienas tų kunigų, kurie turėdami
mažiaus ambicijos verti yra savo nuopelnais didelės pagar
bos. Kilęs iš pasiturinčios šeimynos baigė mokslus Mariampoiės gimnazijoje, ėjo Seinų seminariją, lankė Petrogrado akade
miją, gtudijavo užsieniuose. Labai pasitarnavęs savo Vysku
pijai, jis atsisakė teikiamos jam garbingos kapituloje vietos,
prašydamas paskirti klebono vietą. Jis ten darbavosi visu uo
lumu keldamas dvasinius ir medžiaginius parapijos reikalus,
atliekamą laiką pašvęsdavo mokslui, ypatingai maldai.
Šį išmintingą, mokytą ir dievobaimingą kunigą atlydė
jo Petriukas pas senį Ralį. Jis turėjo ligonį apšviesti, palaikyti, išrišimą duoti ir sustiprinti dvasioje, kad galėtų atsis
pirti paskutinėje valandoje prieš neteisybe, neapykantą ir
kerštą.
Jurgis Ralys, kurs neapkentė kunigų, buvo kunigo gi
namas.
Kunigas Klevas nuo atgailą darančio tėvo gavo sukly
dusiam sūnui dovanojimą. Ralienė ir Vingis galėjo naujas pin

kles tiesti kad Jurgis butų tėvo prakeiktas, bet tėvas turėjo
jiems pasipriešinti.
Tą pačią dieną bandymas įvyko. Senelis jautėsi labai
blogai. Vos kunigas Klevas iš jo namų išėjo, naujas ligos krizis
pasikartojo. Visi namiškiai nusigando. Ralienė pasirįžo vy
kinti savo vylingus planus.
Įsitikėdama į savo galybę, ji neabejojo, kad ligos sus
paustas Ralys pildys jos įsakymus, bet skaudžiai apsiriko.
Kuomet ji įėjo ligonio kambarin Vingio lydima, šis jau
krizį pergalėjo. Ant jo giedro veido, sąžinės ramybė ir pasirįžimo tvirtybė spindėjo.
—Kaip jautiesi paklausė žmona, apsimesdama meilia
šypsena.
— Daug geriaus, ačiū.
Dar keliais sakiniais apie sveikatą pakalbėjusi, priėjo ga
lutinai savąjį klausimą.
>

— Atvedu Joną Vingį.
— Labai malonu kad jis rūpinasi mano sveikata: Kaip
sekasi Jonai!
Nuo pat mažų dienų jį pažinęs visuomet taip jį vadino.
— Tamistos turėčiau taip teirautis, atsiliepė švelniai spekulantas.
— Aš sveikesnis, geriaus jaučiuosi.
Trumpą tylą nutraukė Ralienė.
— Aš jau tau kalbėjau apie kaikuriuos dalykus. Žadėjai su
jais sutikti. Kadangi sveikesnis esi, gal reikėtų juos užbaigti.
— Apie kokius dalykus nori kalbėti!
— Gi, mano širdele, apie testamentą... O t man begalo-sun
ku apie jį kalbėti. Bet, aš žinau kaip tau butų nemalonu savo
dalykų nesutvarkius palikti juos blogiems žmonėms. Vingis su
rado bud.ą juos1 tvarkon atvesti. Taigi aš maniau kad busi
man dėkingas, belieka vien pasirašyti po šia popįera. Aš
gaunu savo dalį, gi kitos dalys naikinamos. Vingis perka
likusias dalis ir pasižada tavo valią daboti... Ar gi ne taip,
pone Vingi, lygiai taip f
k
— Taip, patarė agentas, kurs tėmijo ligonio veidą.
Senis Ralys tylėjo.
Calntinai visą energiją surinkęs tvirtu tonu prabilo:
^ Dnok šen tas popieras.
Vingis jam įdavė. Senis užsidėjęs akinius nuo galo ligi
galui paskaitė.
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Jspudinga tyla užviešpatavo. Ralienė, smalsumo perimta,
nerimastavo, Vingis ramiai laukė ištarmės. Bet abu buvo įbe
dusiu akis į senelį kurs domiai skaitė testamentą ir jų nematė.
Staiga, užbaigęs skaityti, jis pakėlė akis dangun ir tarsi
maldelę murmėdamas, beabejo prašydamas savo pasirįžimui
drąsos. Paskui, palengva ir nieko nesakydamas, suplėšė į
mažus gabalėlius Vingio rašytą testamentą.
—- Ką darai? suriko nesuvaldomu balsu pati.
— Aš nepasirašysiu atsakė ramiai.
J i norėjo ginčytis.
— Bet tu man prižadėjai.
— Aš nieko tau neprižadėjau. Aš tylėjau, tai ir viskas. Ma
no sunūs nebus nusavintas. Nors jis ir labai prasikalto, jis
turi teisės prie tėvo palikimo.
— Gi aš!...
— Tu! gausi savo dalį jungtuvių kontraktu padarytu ir
galėsi sulyg savo skonies gyventi. Aš nieko neatmainysiu.
Šis pasirįžimas neatšaukiamas. Dabar, aš jūsų prašau leiskite
man mirti ramybėje.
Jis apsivertė ant kito šono, užmerkė akis ir nutilo. Ralie
nė žiojosi norėdama kovoti su juonu. Vienu vrankos pamojimu
Vingis ją sulaikė. Jis žinojo, kad kovodama ji viską praras
ir persigalėdama aprimo. Bet jos paraudonavusios akys, kaip
žaibai varstė vyro patalą, kas rodė kaip jį buvo įtūžusi.
Kiek vėliaus, juodu buvo kitame kambaryje. Gudrus šu
nadvokatis galėjo triumfuoti, nes jo pramatymas įvyko. Bet
jis turėjo gerą skonį neduodamas laimėjimo kitam suprasti.
Jis tarė, priešingai:
— Ko ponia nori, niekuomet negalima nusiminti. Viena
dalelė miims paspruko.
— Nusiminti! atšovė piktumo apsėsta. Nusiminti, aš!
Tamistą manęs nepažįsti. Būdama mokytoja aš ištekėjau už
dvarininko, radau būdą jį prieiti. Sugriuvus bankruto dva
rui, aš per penkis metus gyvenau taip, tarsi bučiau turėjusi
50 tūkstančių markių kasmet. Kvailai atmesta žioplio Jurgio
Ralio, aš vartojau jo tėvo pinigus," tai daug patogiaus. Ge
rai! girdi tamistą, tų turtelių aš neišleisiu iš savo rankų.
. — Kokia .moteris, tarė Vingis viens sau, kiek vėliaus, kuo
met jis savo ratais dardėjo vieškeliu į Žirniškius.
Ir pro dantis, stebėdamasis, bet draug ir su baime, kurios
jis negalėjo apčiuopti, užbaigė:
,
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Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
visas Baltiko Valstijos tiesiai
į Danzig.

"•»

Tel. Off. Humboidt 48S0
Res.
Humboidt 3393

M. E. ZALDOKAS
ARK1TEKTAS
1263 N. Paulina St.
Kamp. Milwaukee Ave.
Chicago.
K » ^ » » » » » » * » » » ^ » » » » » » » » » » ^K

Lietuvių Rymo Katalikų nauja šv. Petro bažnyčia, Detroit, Mich. klebonu yra kun. Jurgis F.
Jonaitis.
DETROIT, MICH.

i • m t» — • — m'

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.
Ofisas 8148 80. Morgan BC
Kertė 82-ro S t .
Chicago, I1L
8PECIJALISTA.8
Motsrlakų. Vyriškų, taipgi ekroniakų ligų.
OPISO VALANDOS: Nuo I I r / t o
iki t po platų, nno C lai I valan
dą vakarą.
Nedėliomis nno 9 lkl t po piet.
Telefoną* Yareta §87
• - . . - • » „ »

T e l « f * o a a P u U m a o SS« :

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentist&s
10801 So. Mlehigan Avenue
11L
VALAJVDOSi » r y t * lkl • v a k a r * .

Pullman 842 tr S1M.

hone Seeley 7439 •

^

DR. 1. M. FEINBERG
Gydo specijaliaJ visokias vyrų it
moterų lytiškas ligas
2401 Madison Str., kampas Western Ave., Chicago
Valandos: 2—4 po piet T—t vak.

Bažnyčios pašventinimas.

Liepos 10 d., š. m. prieš paš
ventinsiant lietuvių Šv. Petro
bažnyčią buvo didelė paroda.
1) Maršavo raiti policistai; 2)
Lietuvos ir Suv. Valstijų vė
liavos nešamos. Du Suv. Vals
tijų kareiviu su šautuvais jas
iš šalių saugojo; 3) Fort ^ a y ne benas; 4) vyrų draifgijos ir Lietuvos l ) u k t e r ų
vyrai

civiliuose

rūbuose;

5) buvusių Praneijoje karei
vių benas; 6) moterų 'draugi
jos; 7) moterys civiliuose rū
buose; 8) choras; 9) berniukai;
10) mergaitės; 11) J. M. Dotroit diecezijos vyskupas Gallagher D. D.
Ši buvo pirma tokia paroda
Detroite. Angliški ir kiti svetimtautiški plačiari rašė apie
šią parodą.
Paminėtini yra
"Detroit Press'' ir Detroit

čiunas, J. Miglinas, J. Latuz,
A. Rokas, J. Lenartas ir dau
gelis kitų.
Bažnyčioj Šv. Mišias atlai
kė anglas kunigas; gražų pa
mokslą pasakė kun. Pr. Vaitu
kaitis (iš Cicero, 111.). Ant ga
lo J. M. vyskupas Gallagber
pasakė pamokslą anglų kal
boje.
Jau po visų bažnytinių apei
gų, api«>4*ta vai. fb pretotmaopo globa nės 'susirinko į pobažnytine

News".
Visos žymesnės Detroito ka
talikiškos draugijos, išskyrus
L. Vyčius, dalyvavo šioj pa
rodoj. Jie laikraščiuose giria
si, bet čia pasirodė silpnais
tautos ir Bažnyčios vaikais.
Visoms dalyvavusioms drau
gijoms tariame nuoširdų ačių:
Šv.. Jurgio, 6v. Antano, Šv.
Juozapo (vengrų), Šv. Juoza
po, S. L. K{Ą.;'A.
230.k>,

Panelės Švč., Moterų Są-gos 54 svetainę.'

Atsilankė i r d a u g

kp., Šv. Onos (vengrų). Per svečių.
šių draugijų gražų pasirody Pirmutiniu kalbėtojumi, bu
mą lietuviai pasižymėjo sve. vo gerb. klebonas, kun. J. F.
timtaučių akyse. Parodos mar Jonaitis. Jis perstatė kun. M.
šalka buvo moksleivis J. Me Ambotą (iš New Hartford,
dinis. Jis puikiai viską tvar Conn.) kalbėti. Dar kalbėjo
kė.
kun. Pr. Vaitukaitis (iš Cice
Prie surengimo šių iškilmių ro, 111.). Šv. Jurgio par. kledaugiausia pasidarbavo klebo- b o n a s > k u n F K e m e š i s d a u
uas kun. J. F . Jonaitis. Šie k o m u m g p ^ g j g į ^
parapijos komiteto nariai dir
bo: F. Andriulaitis, S. Atko. Medelis.
——

*Tel. Yards 6666

Blvd. 8448

NASHUA, N. H.

Dr. V. A. SLMKIT3
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas «r
1108 a. Halsted St, Chicago.
Valandos: 10—11 Ii. ryto 1—8 ir
(—8 vakare Ned. lt—18 Ii ryto.

Lietuviai laimėjo pirmąją do
vaną.

tautas. Kaip tarėsi, taip ir
įvyko.
Pasisamdė geriausią beną
ir kaip eilėsna stojo apie 400
asmenų, pasirėdžiusių gražio
se uniformose, tai lietuviai
tik raudonavo maršuodami.
Nors diena buvo karšta, bet to
neatbojo.
Vaikai ėjo pirmiausiai.
Juos sekė važimas, papuoštas
ne gėlėmis,, kaip kad buvo ki
tų tautų, bet medžių šakomis.
Vežime stovėjo gražios lietu
vaitės, apsirengusios tautiš
kais lietuviškais rūbais.. Vie
na iš jų perstatė " l i b e r t y " ;
ji rankoje laikė amerikonišką
vėliavą. Kita mergaitė repre-

Skyrių Įnešimai.
Skyrius 2 įneša, kad atei
nančiais metais surengti bazarą Vienuolyne. Tas klausy
mas diskusuota gana plačiai,
leista per balsus ir priimta
vienbalsiai; nutarta bazara tu
rėti liepos mėnėsij 1922 metų
Vienuolyne, sutinkant Sese
rims.
Skyrius 6 įneša kad draugi
ja šelptu neturtingas mergai
tės einančias į mokyklą, Sei
mas priima nesvarstęs, nes
konstitucija tą rodo. Įneša
rengti pikniką, taip-gi priim
tas be svarstymo nes jau pikninkas rengiamas.

"IAIVJL/"
2334 So. Oakley Avenue
«abi

Dr 0 M. Silap^ilioE^is -.
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728 W. 18-ta Gatvė
Nuo 2 iki 8 vakare.
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Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašymą*

Maža Pikniką
Mažas Došas

R'S IRON PILLS
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Di% M. Stupnicki
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DR. S. NAIKELIS

3107 So. Morgan Street

LIETUVIS
GYDYTOJAS n*. C U r e i K G A t

CHICAGO, OiLINOIS
Telefonas Tards 50S8
balandos: — 8 lkl 11 iš ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nodėliomls nuo 6 iki 8 vai. vakarą

8252 South Halsted Street
Ant TirtetM TjalYcrtuU St*U Bsak
Valandos nuo i e iki 12 ryte; nno
S iki 4 po pietų; nno 7 iki 8 vnfc.
Nedėliomls nno l t iki t.
•
Tei«f«aM Tardą M44
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PAIESKAU merginos
patyrusios
pardavime valatkinių prekių (dress
goods) turi ' mokėti lietuviškai ir
Lenkiškai vieta pastovi, mokestis
Izidoriaus Nausėdo Krautuvę,
4605 So. Ashlsnd Ave.
N
Telefonas Tfard^ l«*7

1

I

tį»;

.•»l»i-W

«•

%m i

Telefonas Armltage 9778

DR. A. L YUŠKA
1906 S. Halsted Str.
TeL Canal 2118
Valandos: 18 ryto lkl 8 vakare
Gyvenimas:

1

• •
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Jum-s paffeibes, pamėginkite

perspėjo valdžią, kas iš to ga
MARYAN S. R0ZYCK1
li išeiti ir kad juos prie to neMTJZYKOS DIREKTORIŲ*
prileidus. Valdžia netik nelei
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
Komporicijos v
do lenkams jokių parašų neš
2021 N. We«tern Av«u
Chicago, IU.
ti, bet uždraudė ir vištą paro <jf ff.ĮJ'T " Į f f, fP'_ " M J Į M . »'''
m
w—mm
K)SS=S53
karas (Hudaon Superdoje nešioti.. Lietuviai tik i? six)Parsiduoda
1919 model naujai permaliavuo- mmmm w
laukė, kad lenkai pasirodytų tas, nauji tajerai (tires) pigiai par: " į 8>>>" -~A f i f e j a = 3 = r ^ = š = - ^ g ^
priežastis pardavimo savinin
su savo pretensijomis prie duosiu,
TeL Drover 784S
kas išvažiuoja Lietuvon, visada ga
Vilniaus. Vilniečiai, rengėsi pa lima matyt. Atsišaukite greitu laiku.
3144 ParneU Ave.
Tel. Yards 5184
rodyti keno Vilnius yra, ar
LIETUVIS DEHT1STAS
= 3
'
=»
=
4712 SO. ASHIiAMD AVKSL81
vilniečių ar varšaviečių.
arti 41-tos Gatvei
AHT PARDAVIMO
Kaip tik Želigovskis ėmė bučerne ir groeerne, biznis seniai iš [Valandos: nuo 8 ryto iki f vąk.
Beredomls nuo 4 lig 9 vakare
ir randasi geroj lietuvių apmūsų brolius — vilniečius žu dirbtas
gyventoj vetoj. Pardavimo priežastis
dyti, tai mes tik tuomet paži savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi ! I "T '.
r t •••.'"
šaukite:
nome, kas ištikro lenkai per- 1315 South 49th Court, Cicero, 111.
vieni ir metę juos prisiglaudėme prie tikrų brolių lietu Parsiduoda biznio namas labaipigiai
apgyventoje apylinkėje, 8
vių. Tas ,tai baisiai atsiliepė lietuvių
Gydytojas tB Chirurgas
metai kaip statytas, šešių pagyvenimų
į lenkus, kad net jų parapija atsišaukite
4442 So. Western Ave,
Jonas Pulkis
susibankrutijo.. Mat, tik mes
Telefonas Lafayette 4146
4354
S.
Wood
St.
*
Chicago.
vilniečiai ją tepalaikydavome. P. 8. savininkas yra ant trečiu lu
Valandos: 9-11 rytais 1-2 po
pietų
ir 7-8 vakarais. NedėldieManau, kad ir kitur vilnie bų iš galo:
niais tiktai po pietų S iki 5.
čiai lenkų žiaurumą jau paži . Paieškau Adomo Strumskio ir
Branislovo Galinskio, kuriuodu pa
no.
II i n mmmm.
eina iš Kvėdątnos miestelio, Taura
Tai toje parodoje lietuviai gės apskričio, Kauno s rėd. Gavau
laišką, iš Lietuvos nuo Strumskio
gavo pirmąją dovaną, graikai žmonos, kuri paieško savo vyro Ad.
Dr. L L MAKARAS
gavo antrąją., o lenkai tik tre Strumskio. Malonėkite atsišaukto
patįs ar kiti praneškite i ant šio ant
Lietuvy s Gydytojas Ir Chirurgas
čią dovaną tegavo.
rašo:
Ofisap 19800 So. Mktiiguu Ava..
Vai 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
Jonas Rimkos,
Narys.
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Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

;1

' ,|įį" . Svatstyta*^ apie 'siuntinė^
jima hii%u flijįja^Jon*; nu
tarta šįmet laiškų nesiuntinėt,
bet kviesti draugijas į bazarą.
3. Skyriai siųsdami į Centre
piningus siųstu juos pranešda
mi finansų raštininkei arba
geriausia kad tuos piningus įduotu Centrui apskričio posėdije. Tuo būdu bus galima su
žinoti, kiek iš kurio skyriaus
yra įplaukę į Centrą,
(Pabaiga bus)

VALANDOS:

Carter's Iittle Liver Pilis

! • • ' • ' "

" '•"

Dr, C, Z. VezeEls

8«1|
W. tSrd 8*».
Tel. Prospect 84.68.
P » . . . . . » T .
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DR. A. K, RUTKAUSKAS

piet, 8:88 iki 8:80 vakare
Resldeneija: 18583 Pcrry Ave,
TeL Pullman 841

Red Star Line
NEW YORK — HAMBITRG
DANZIG — LIBAU
SAMLAND
Liepos 16
3-čia

Kliasa

Tiktai

American Line
Tiesus

Patarnavimas

NEW YORK - HAMBURG
Parankiausias Kelias Rusams ir
Lietuviams
Dideli ir Moderniški Tvvin-Scrctv
Laivai

MANCHURU . . . . Liepos 14
MONGOLIA
Liepos 35
3-čia Kliasa Tiktai
Atsišaukite į Kompanijos Ofisą.

14 N. Dearborn St.
Arba

pas

Lokalius

Chicago.
Agentus.
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Pleiškarvoir
NAUDOKITE
R**įfi
Ar Jum* Galvos 04į*rTie
0<ą l i e s t i f

Ar J u s

.NAUDOKITE

Ęufftt*

A r Jifstt Plauksi Slenka?

NAUDOKITE ĄuffJCS

.

Norite Afsau^otr J u o t ? /
r
N A U D O K1ITE
I T E ĄtfffįeS
/CH//ieS
..
UilaikysMu savo plaukti
sjrssieie w
sukt* grasiais
ir tankiais
tankiais
N A U D O KKITĘ
ITE
ĄųfftlM
IMsiltymui galvos, od^i sveiku ir «rit>
"
NAUDOKI1
KITE Rujfles
AJTJHS

DR. A. A. ROTH,

sBt]|J||U!IIl]l21UUIlIfIlflIlIllllUUUIIUIUS

NAPRAPATH

8347 Emerald Ave.
9 ifci 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9&9T

Užbaigus skyrių įnešimus,
prasidėjo delegačių įnešimai
pagerinimui draugijos.
1. Kokiu būdu galima jau
giau skyrių sutverti. Įgaliota
p. Susnienė suorganizuoti sky
rių Chicago Heights, Ilk,
Gerb. Kun. Prof. Pr. Bučys pa
taria bandyti sutverti skyrius
Lawrenoe, ,WorcesterK ir Montellot * " "
"**^ *
'

\

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ

Delegačių Įnešimai.

.*

Chicago, Illinois.

OFISŲ

Liepos 4 d. čionai buvo di
delė paroda, kurion atvyko
net valstijos gubernatorius,
; ; » » • - - . - • - - . » - •
visokių valdininkų ir
Tel. Canal 157 Vak. Canal 1118 daug
svečių. Pats miestas buvo at
simainęs. Jis išrodė, lyg lau
kia ką tai nepaprasto. Nuo
Lietuvis Gydytoju Ir
pat ryto žmonių visur buvo
Chirurgas
1811 80. Halsted Street
pilna.
Valandos: 1$ lkl 11 ryto; 1 lkl 4
Parodos valdyba ragino
po piet. « iki t
visas tautas kogražiausia pa
sirodyti. Už tai net dovana
paskyrė.
\Q
DRES1
\ vi n:
COLLEGES
Visos tautos sujudo, kad tik
•205 S. Halsted, 2407 W. liadlson.;
laimėjus skiriamą dovaną.
1868 N . Wells St.
zentavo Lietuv
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Lietuviai
irgi
ruošėsi,
su^ dairioj *anMoko Siuvimo, Patteroų Kirpllaikė
A v i š k ą vėliavą,
10, Designing bisniui ir namams.< saukė draugijų susirinkimus,TO
Vietos duodamos dykai, Diplomai.j
^Mokslas lengvai* atmokėjimai*< bet kad penkios dienos beliko J Šios dvi mergaitės sveikinosi
•Klesos dienomis ir vakarais. Patai dr-stė šv. Petro ir P o v y l o ' d e š i n ė i n i s rankomis-, parodyukalaukit knygelės.
atsisakė dalyvauti parodoje, damos, kad Amerika ir LietuTol. Seeley 184$
SARA PATBK, Pirmininko.;
Šv. Kazimiero draug. dau- v a ? r a didžiausios pneteles.
guma balsų nutarė rengtis pa- Tas ir darė didžiausią įspuminėti Amerikos nepriklauso- Al l žiūrėtojus ir gavo dau) Dr. M. T. STRJKOL'IS į mybės dieną. J i sutiko daly giausia ovacijų. Šis vežimas
I Lietuvis Gydytojas kr Chirurgas J vauti ne kaipo Nashua lietu buvo šv. Kazimiero draugijos.
4450 S. Hermitage Ave., Chicago,
Peoples Teatro Name
Paskiausiai
automobily
vavių kolonija, bet kaipo viena
Į l f l S W. 47th Str. TeL Boul. 160Į
žiavo klebonas su stud. G. Če- UBTUVOS iW?. MURO
' v a l a n d o s : 8 tkj 8 vak. Nedėl 18> draugija.
Ant randos kambarys geroje vie
• i k i 12 ryte.
PRANEŠIMAS.
toje. Atsišaukite tuojaus. Galima ma
Tuo kartu P. J. Žuraulius sna.
Res.
2814 W. 43rd Street
tyti po 6 vai. vakare.
Nuo ryto Iki piet. .
buvo sugrįžęs iš "YVashingto- Laike parodos lietuviai pa
ANTAJf AS ŽALTENAS
BfTcL McKinley 248
VII, 13 d. (Elta).
no ir tame susirinkime, kuria tys matė, kad jų niekas nevir XMW,
3448 Emerald Ave.
Vakar
prasidėjo
Kaune
lietu
šija,
bet
dar
pakeliui
vienas
me išdavė raportą apie lietu
<* bosas'' priėjęs vių, latvių ir vokiečių gelžke.lUIlIUlllIiilllIlIlIlIUIIItlUlIHIlIIUUiMIii vių suvažiavimą Washingto- dirbtuvių
SPECIALIS BARGENAS.
lių
konferencija,
k*4
nustačius
prie
lietuvių
automobiliaus
ne,
D.
C.
buvo
svarstyta
apie
Nepaprasta proga padaryti pininga
b 1138 Independence Blvd.
4<
Ant
pardavimo pigiai saliunas sų provagonų
keitimosi
tarp
tų
vals
Telefonas Yoo Barės* 2*8
parodą. Kun. P. Daniunui pa pasakė: Lietuviai gaus pir
perte ir visais įtaisymais geroj apletybių sąligas.
linkėj apgyventa lietuvių, slovakų,
tarus sutikta ir vaikus priimti mąją dovaną..''
hungarų ir lenkų. Kampinis mūrinis
parodon ir paruošti vežimą. Neprošali bus priminti, kad 1921 m. VII, 13 d.
narnąs ant 2 pagyvenimų arndos da
Gydytojas rt
•*«•
bar neša $190.88 į mėnesį. Vertas
lenkai rengėsi su visokiais pa
Vis
ruošėsi
ir
tarėsi,
kad
$2fe,OQ9.QO bet pardųpsių ų$ $21,000.Specialistas Moterišku, Vyri*kq
reikia mums gauti pirmąją rašais ir net su tokiu, kad BIZNIERIAI GARSINK1TES 00 nes mano žmona nori važiuoti
Vaiku ir visų chroniškų ligų
Europon, namas randasi 4*60 3sel©y
VALANDOS: 10-—11 ryto 8—S g* dovaną. Mažai tebuvo norįnr Vilnius tuj-i lenkams tekti.
"DRAUGE,"
Ave. Informacijų reikalaukite po šiuo
0408% f - S vak, sTodėliosais 18—1841
Sužinoję vilnieciai ir; gardi
čių
antrosios
ir
trečiosios.
Par
PLATINKITE '^DRAUGĄ." P * * *4512 So. Marshfield Ave.
ofisas 8884 So. Halsted St., Ghloaftv
niečiai
prie
ko
lenkai
ruošiasi,
sirįžo
viskuom
viršyti*
kitas
Telefonas Drover 8888

DR. P. Z, ZALATORIS

LAIVAS" eina kartą į savaitę.
L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
kinimas.
" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių.
" L A I V A S " atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
" L A I V E " tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
" L A I V A S " visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
lietuviams tenai, kur jie Beturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vieta* "Laivų" turėtų plaukii
kodaugiausia.
" L A I V O " kaina mctiuas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5s
Adresas

(Pabaiga).

U M.
III Kl.
$145.00
$125.00
$300.00
$135.00
Taksų $5.00
P E R CHERBOURG SOLTHAMPTON
LIVERPOOL and GLASGOW
AQITTANIA .
Liepos 20
i' VMERONIA
Liepos 30
MAURETANIA
Rugp. 11
f VRMAMA
Ru^P. 13

UHIIIIIUIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII
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Buvusio
Chicago. Illinoią —- Birželio
12-ta 1921.

HAMBURG
DANZIG

Taivą''

i i

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
ar netoli jo.

Liepos 33
Rugp. 18

i
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Užsisakykite
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ŠV, KAZIMIERO AKADEMI
JOS REMUJŲ DRAUGIJOS
ANTROJO SEIMO.

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY
LAIVAI, 8AUNUS APSIEJIMAS
SU KELEIVIAIS.

s \ AOMA
PANNONIA
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E* Mm galima gauti vfeose ąpticko^s po 65c. boskj, arba tiesiog
iS-iadirhe^u per pafet^ už 7"r. boaka.
F. A D . R I C H T E R & C O .
3 r d A v e . & 3 6 t h St.
Brooklyn, N. Y.

Tel. Yards 4256
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RUGP-AUG.
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j>irQią|Li<riu$ Liepos 1?, 1921
^
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS!

NATIONAL
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DRAUGO' PIKNIKAS

•
•
•
•

7, 1921

—————^

•
•
•

DARŽE
RIVERSIDE, ILL.

I

i

" Draugo" piknikas turi tikslą sutraukti į vieną vietą kodaugiausia savo prietelių, kad jie susipažinę tarp sa
vęs sėkmingiau galėtų kelti katalikišką spaudą ir per jągeriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas ir jąs giliau
žmonių protuose ir širdyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių.
"Draugo" Bendrovė.
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PAIEŠKOJIMAS.
Jieškau vargonininko vietos, pa
žįstu savo amatą. Myliu darbuo
tis su jaunimu. Reikalui esant,
sutiksiu zokristijono pareigas at
likti arba šiaip prie pasalinio už
siėmimo. Užimsime vietą greit.
PAGERBIMUI GERB. KUN. priiminėjo aukas tam fondui
pa
PROF. BUČIO VAKARĖLIS. ir užrašinėjo aukotojų
vardes.
Paskutiniu kalbėtoju buvo
Birž. 28 d. vakare, Dievo
Apveizdos svet. A. L. R. K. kun. Dr. Ig. Cesaitis. J i s sa
Federacijos Chicagos Apskri vo jausminga, poetiška kalba
tys surengė šeimynišką išlei daug gražių minčių išreiškė.
A. Pocius ant piano pas
stuvių vakarėlį
gerb. kun.
Prof. P r . Bučiui. Federacijos kambino porą liūdnų gabalė
Apskritys norėjo tuomi išrei lių atsisveikinimui. Žmonės
kšti gilią pagarbą žmogui, ku daug plojo.
P-nia .0. Pocienė negalėjusi
ris jam brangus buvo.
J a u buvo po pusei aštuo programoje dalyvauti, nes tą
nių, kai Federacijos apskri vakarą susirgusi. P-nia M.
čio pirmininkas, M. Žaldokas, Janušauskienė telefonavo, kad
pakvietė žmones prie stalų. jai galvą skaudanti. ,
Pakviesta kun. A. Skrypko Ant galo kalbėjo gerb. kun.
Prof. P r . Bučys. Sakė, kad
atkalbėti maldą.
Po valandėlei valgymo, Žal per jo primicijas, pirm 23-jų
dokas trumpa kalba atidarė metų, žmonės buvo taip jį pa
sodinę ir aukštinę kaip ir šį
programą.
Pirmutiniu kalbėtoju buvo- vakarą.
vietinis klebonas, kun. AlbaJ i s sakė, kad kalbėtojų kal
vičius. J i s t a r p kitko pasakė, bose nebuvę ištikro to, ką jis
kad kun. Prof. Bučys
savo nuveikė, bet tas, ką jis turėtų
gražiu pavyzdžiu buvo vadu nuveikti. J i e gudriai paslėpę
kunigijos, mokslu ir išhlhičifc jo blogąsias puses.
— vadu inteligentijos ir dar
J o gyvenimas susidėjo iš
bininkų numylėtas už savo de dviejų dalių: 1) toji, ką pats
mokratiškumą.
mokinosi — buvo ilga, 2) ką
-Vienas pasaulietis, dr. A. kitus mokino; šitoji buvo tru
Rutkauskas, kalbėjo. Jis ap mpa. Šita gyvenimo dalis jam
gailestavo, kad neturėjo lai labiau patiko.
1913 m. lenkų politika ir
mės
dalyvauti
gerb. kun.
Prof. Bučio draugijoj, nes su jį pasiekė. Susikirto su len
juo būti, tai neapsakomas tur kais. Apie tai težinojo tik Sei
tas. Sakė, kad jis yra šviesus nų Vyskupas ir Popežius.
Tada lietuviai pasiuntė jį Ivadas, nurodantis tikrą kelią.
Net krikščionybės priešai lai talijon, bet žmonės tenai jo
nenorėjo. Į Rusiją, kad ir
kė jį augštoj pagarboj.
Kun. A. Milukas, pasakė galėjo gryžti, bet pats neno
kiek iš atsiminimų iš Lietu rėjo. Lietuvon norėjo gryžti,
vos, kuriose kun. Prof. Bučys bet negalėjo. Už tat atvažia
figūravo. Pasakė, jei mes no vo Amerikon.
rime, kad kun. Bučys
butų
Tikrino jis, kad nebuvęs Aamžinai atmintinas, tai turė merikos lietuvių vadu. Bet,
tume surinkti visus jo raši- sakė jis, Amerikos lietuviams
mus, kurie yra išmėtyti po vi reikia vado. To tautos labas
sus kraštus ir juos krūvoj iš reikalaująs.
leisti. I š jų susidarytų
ma
Sakė, norįs gryžti į antrą
žiausia penki tomai po 300 ją savo gyvenimo, dalį — mo
puslapių.
kyti.
Kast. Sabonis padainavo
Prašė, reikalavo, atitraukti
dvi daineli: " L a i v y n e " (Gou- jo vardą, pavardę nuo stipen
nod muzika)
ir
"Lietuva dijų fondo ir padaryti jį be
brangi'' (Schubert muzika). vardžiu. Tą $100.00 čekį gauP-nia

Leok.

Sabonienė

ant

tokių Šv. Kazimiero
dr-jos
rėmėjų atsirastų Amerikoje.
Užtai jam reiškiu pagarbos
žodį.
Kun. P. Kaščiukas.
—
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J. A. STELMOKAS
302 Ridge Str.
Freeland, Pa.

—

Birželio 29 d., Davis Sąuare
parko svetainėje L. Vyčių 13?
ta kp. surengė draugišką va
karėlį, pagerbimui gerb. kun.
J . Cužausko.
Programa prasidėjo 8:30 v.
vakare.
Programa buvo sekanti: įžanginę prakalbą pasakė va
karo vedėjas p. Stancikas.
Ant piano skambino p-lės K.
Vitkauskaitė, V. Ambrozaitė;
eiles pasakė V. Galnaitė; kal
bėjo gerb. klebonas, kun. A.
Skrypkus, gerb. kun. A. Martinkus. Dainų duetą išpildė L.
Vyčių 16-tos kuopos nariai pp.
N. Kulys ir A. Stulga, Šis
publikai labai patiko. Buvo iš
šaukti vėl dainuoti. Ant smuikos pagrojo p. M. Petrošius.
Paskui sekė kalba paties
gerb. kun. J . Cužausko. Kun.
J. Cužauskas kalboje išreiškė
džiaugsmą ir pad,ėką Vyčiams,
taipat žadėjo jiems būti vi
suomet prielankus.
Vakaras buvo tikrai drau
giškas.
Tyla.

PRANEŠIMAS

Gerbiamieji:
Šluoml pranešu, kad Tamstų sudė
ti pinigai mano prtvaUškam Banke
Jau yra perkelti J UNIVERSAL STA
TE BANKĄ ant 33-čios ir S. Halsted
Sts., Chicago, 111. j kuria dabar ma
lonėsite kreiptią kaip reikale padėji
mo daugiau taip ir atsiėmimo savo
pinigų.
Visas-gl kitas biznis buvusio Town
of. Lake Savings Banko, kaip tai:
Insurance, pipigų siutimo ir Laivokarčių pardavimo — yra perleistas |
rankas visiems .gerai žinomų jr patirusių biznyje veikėjų: p.p. John W.
Jasinskio įr Stanislova
R«e«yczka„
kurie yra pasirengę su viskuo patar
nauti lietuviams, ne tiktai Town of
Lake apygardos, bet ir kitų aptelinkių.
Su ikrą pagarba,
:
šluoml liūdi jam, kad visi -buvu
sieji sudėti pinigai p. J. J. Elias privatiSkam Banke po No. 4600 South
Wood S t jau liko jojo perkelti j
mūsų Vniversal State Banką.
Depazitorial teiksitės atsinešti se
nas Town of Lake Banko knygutes
ir gauti naujas knygutes mūsų State
Banko.
Su pagarba,

UN1VERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St. Chicago.

•

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:
.

"Draugas" PubL Co.

efonas

Boulevard

5

DR. C. KASPUTIS

«

DENTISTA8
SSS1 South Halsted Str.
a
alandos: 9—11 A. M.
1—5: 7 — | p . M .
«
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V. W. RUTKAUSKAS j
ADVOKATAS

j

89 South La Salto Street ]J
Telefonas Central 6390

»

I

g Vakarais, 812 W. S3rd 8 t •
•

Telefonas:

Tards

4681

--

puropean American R u reau

g DR. CHARLES SEGAL J

BAROENAS

NOTARIJUAAS
Real Estate, Paskolos, lnsurtaai
Ir tt.
80f W. S5th St., Karap. Halsted St.
Tel. Boulevard 611
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki * vak.
Ned.: iki S po pietų.

•

AUTOMOBILIŲ
I
I

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyl
ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Baile St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Panedėliais iki 8 vakare
Nedėliomls ofisas uždarytas
M " " * * ^ » » ' • • • • • • • • * • ' •

> * 4 B « i *

J. P. WAlTCHES
Lawyer
LIETUVIS ADVOILATAS
4801 South Hermitage Ave.
Tel. Boulevard 11080
11005 S. Michigan Ave.
Roseland, 11L

4642 So. Western Ave.

P
P
P
P
P

i

Naujų ir vartotų

I
I

ff

S

i

-—s I

Tel. Randolpb 1898

m

Vilija Garage

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

g

Moterų
Sąjungos
1-mos r . . . . . . . . . . . . . . . T
kuopos* susirinkimas įvyks šį
vakarą, t. y. liepos 18 d. 1921
7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio
parap. *svet. Visos narės kvie
t
t a n u o D r a u g o " b e n d r o v ė s p a - čiamos atsilankyti, nes yra • P e r k ė l ė aeavo ofisą po n a n
aukavo tam fondui.
daug svarbių dalykų pasita !47Z9 So. Athknd AvenueJ
Prašė žmonių, kad nepamir rimui apie ateinantį seimą.
|
SpecUallstas
l
|DŽIOVV, MOTERŲ ir VYRŲ L I O U |
štų jį savo maldose.
M. Mikšienė, rast. > IValandosnuo 16 Iki 12 Išryto; n a o į
Gerb. kun. Profesoriui už
• 2 iki B po pietų; nuo 7 iki l : I » |
•
-vaitai e Nedėliomls 16 kll 1
baigus kalbėti žmonės plojo ir
IŠ TOWN OF LAKE.
Telefonas Drevei S866)
"
plojo delnais.
MMMMsBHHsBsMB
J a u buvo po vidurnakčiui. A. L. R. K. Federacijos 7 sky
Tie 200 atsilankiusių žmonių riaus mėnesinis susirinkimas įvyks
kupini malonių įspūdžių skir pirmadieny, liepos 8, d.,^ š. m.,
stėsi namo, turėdami
daug parap. svet. Pradžia 7:30 vai. v.
malonios kalbos. ,
Valdyba.

Chicago, 111.

w

buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas

9199

*

2334 So. Oakley Ave.,

Fabionas ir Mickievicz ved.

' • • i

smuikus pagrojo: "Hungarian d a n c e " ir "Minuet in G."
Ponai Saboniai pelnė daug ir
ilgaus delnų plojimo.
Kun. H. J . Vaičunas pasa
kė prakalbą ir vardu Draugo
bendrovės kun. Prof. Bučiui
įteikė čekį vertės $100.00, kai
po dovaną.
Kun. N. Pakalnis apsakė,
kaip džiaugėsi gavęs progę
pasiklausyti nors vienos lekci
IS TOWN OF LAKE.
jos, kurias duodavo gerb. kun.
IŠ BRIGHTON PARKO
Prof. Bučys rusų dvasinėje
P-nas Jonas Budginas, žy
Akademijoje Petrapilyj.
mus platintojas katalikiškos A. L. R. K. Federacijos 19-tas
Kun. Pakalnis paagitavo spaudos Amerikoje ir jos rėmė skyrius, laikys susirinkimą pirmanž kun. Bučio vardu steigia jas Lietuvoje, 9 d. liepos įsi dienyj, liepos 18 d., Nekalto Pramą stipendijų fondą prie Lie rašė į amžinuosius Sv. Kazi sid. Šv. M. P.. parap v svet., 7:30
tuvos universiteto teologijos miero dr-jos narius ir pasiža vai. vakare.
ir filozofijos fakulteto.
dėjo traukti knygas iš Šv. Ka Draugijų atstovai ir katalikai
:
M. Žaldokas dar paagitavo zimiero dr-jos ir jas platinti veikėjai kuoskaitlingiausia atsilan
už tą fondą. Tuo pačiu laiku tarpe lietlvių išeivių. Labai kykite.
keletas vaikinų
ir merginų [ butų geistina, kad ir daugiau
Skyriaus Valdyba.

»

Joseph J. Elias.

Pavasario žiedas vyšnių so
dely pražydės šį vakarą (lie
pos 18 d.) 7:30 vaL vakare.
IŠ BRIDGEPORTO.

I R K I T E )ų dabar kodaugiau
sia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems į

Depozitoriams buv. Jos. J.
Elias Town of Lake Savings
Banko, 4600 S. Wood St., Ohicago, UI.

PRANEŠIMAI.
A. L. R. K. Fed. Chicagos Ap
skričio susirinkimas bus laiko
mas antradienyj 19 liepos, Auš
ros Vartų svet. Visi atstovai
malonėkite atsilankyti nes yra
daug svarbių reikalų aptari
mui.
Valdyba.

Auksinai Brangsta

Chicago.

Telefonas McKinley 4231

•
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"Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
jam abiem P
Kūdikiai m ė g s t a jį t
J i e prašo d a u g i a u s !
J
N e t ir m a ž y č i a i ž i n o , k a d

BAMBINO
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, taoiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50e. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

L...

3rd Avenue & 35th Street,

Borough of Brootira, New York City

•

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį"
^—

MONTREAL į
HAMBURG, DANZ1G ir LIEPOJU
THIRD
CLASS

S. D. LACHAWIOZ
LIETU VYS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia.
Reikale meldiių atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd Place
Chicago, 111.
Tel. Ganai 2199

Jeigu tavo krautuvninkas jų
neturi, prisiusk mums miera
Ir piningus o mes pasiusime
Jums viena del išmėginimo.
Paštą apmokama.
TitMO HYCIENIC.FA3HION fJiyirrVTT
.M
Z3lnrfawPUc*
N«wY«rk

4

LINE E

Tiktai vienas tiesus kelias i Baltiko

THIRD
CLASS

Fortus

S. S. POLAND KPLAUKIA RUGStJO 10.
Valgis

labai

geras. Puikus kambariai atsilsiui ir rūkymui. Yra
daug kambarių dviem ypatom.
Del platesnių informacijų ir kainų atsišaukite f
Komp. Ofisą, arba pas lokalius agentas 14 N. Dearborn St. Chicago,

A

