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PRANCŪZAI SU ANGLAIS sutikimus, grūmoti pasaulio
taikai arba net sukelti naują
BESUTIKO PADALI
karą, turi but pavesti rišti
NIMU.
Tautų Sąjungai.
Praneijos premier. Briand,
Tautų Sąjunga apsidirbs su
pamatęs nieko nelaimėsiąs su
lenkais.
savo neteisingais reikalavi
Paryžius, rugp. 13. — An mais, turėjo sutikti su tuo
glija su Prancija po ilgų gin-1 s m T i a n y m u .
r u sutiko Augštosios Silezi* . . .
jos padalinimo klausimą pa Taigi ir nuspręsta' Silezijos
padalinimo klausimą atiduoti
vesti risti Tautu
Sąjungai,
rišli Tautų Sąjungai.
čia vakar paskelbta. Sako
Tautų Sąjunga gal veikiai
ma, su tuo sutiko vienbalsiai
imsis to darbo. Vokietija tad
vyriausioji taryba.
Taigi tik tuo keliu pašalin-į turės progos paduoti savo ar
tas kįlančių nesutikimų Ang- j gumentus už Sileziją. Paseklijos su Prancija krizis. Nes m*je lenkai labai mažai gali
pirm to jau buvo kalbama, laimėti.
kad del prancūzų griežtų rei
S. V. atstovas t y l i
kalavimų Anglija buvo iiia*Tų visų ginčų del Silezijos
niusi pertraukti diplomati
nius santikius su Prancija. visas ' laikas klausėsi M- Val
Tai turėjo įvykti, kuomet pra stijų atstovas, ambasadorius
Teetaus jis neši
ncuzai nuolat stovėjo už ne Harvey.
teisingą tos provincijos pa mai šė į ginčus, nepratarė nei
dalinimą, kad tik lenkams te vieno žodžio. Prancūzai tari
tokiu Amerikos atstovo pa
ktų didesni rjlotai.
sielgimu labai nepatenkinti.
Anglijos pusę stipriai pa
Kaip jie, taip lenkai buvo
laikė Italija ir Japonija.
laukę, kad Amerikos atstovas
Pasiremta taikos sutartimi. tars vieną-kitą žodį už pran
Paverti Tautų
Sąjungai cūzus. Bet jų lukeriavimas
' ,
Silezijos padalinimo klausi pasirodė veltus.
0

»
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dęs. Pirmas Arkivyskupo gau,tas laiškas spauzdintas ta pa
čia mašinėle. Tuo laišku rei
kalautas išpirkimas.
Duobėje, iš kurios išimtas
kunigo lavonas, detektivai at
rado Centelių ir kirvuką, kokj
paprastai yartoja bačkų dir
bėjai. Ant tų lentgalių, spėja
ma, buvo nešamas nužudyto
kunigo lavonas. Su kirvuku
buvo įskelta kunigo kaukolė.
Atrastas kirvukas sutinka su
padaryta žaizda -galvoje.
D i strik to prokuroras, San
Mateo apskr., pranešė, kad jis
Hightowerį kaltins žmogžudy
stėje. '
Šandiė įvyksta
laidotuvės
nužudyto kunigo.
Gavo naują laišką.
San Francisco Arkivysku
pas Hanna gavo naują anonimį laišką iš Los Angeles.
Laiške padėta norodymai, kur
policija gali rasti kunigo Heslin užmušėją.
Tuojaus, laiškas
atiduotas
policijai.
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AIRIJOS KLAUSIMAS,

BOLŠEVIKAI PERSPĖJA
RUSIJOS GELBĖTOJUS.

Dublpias, rugp. 13. — Čia
pasakojama, jog de Valeros
atsakyme Anglijos vyriausybei nieko ypatingo nesama.
Tik pasiųloma, idant galuti
nam atsakymui butų prailgin
tas laikas.

Rusijai reikalinga pašelpa, bet
ne politika.

Landonas, rugp. 13. — Ga
vęs de Valeros atsakymą An
glijos premieras Lloyd Geor
ge parvyko iš Paryžiaus ir
šiandie čia sušaukia posėdin
Anglijos ministerių kabinetą.
De Valeros atsakymas An
glijai į jos paduotas airiams
sąlygas taikos reikale niekam
nežinomas. Todėl apie tai
skelbiama visokių spėjimų.
Vieni tvirtina,' kad ' su de
Valeros atsakymu y r a suriš
tas naujas
krizis
Airijos
klausime, Todėl ir premieras
veikiai gryžo iš Paryžiaus.

. .Ryga, rugp. 13. — Čia at
vyko Rusijos bolševikų val
džios atstovas Litvinov, kurs
tariasi su.svetimų šalių rep
rezentantais apie gelbėjimą
badaujančios Rusijos.
Litvinov aiškiai pabrėžia,
kad jis Rygon atvyko ne po
litikos, bet žmoniškumo rei
kalais. Sako, Rusijai labai
reikalinga pašelpa.
I r kas
ją duos, tam bolševikų vald
žia bus dėkinga.
Tečiaus visi tie, kurie ima
si gelbėti badaujančius, turi
atminti, kad jie Rusijoje bū
dami ne varinėtų jokros poli
tikos, nekastų duobių sovietų
valdžiai. Nes toks pasielgi
mas bus nepakenčiamas.
I r tie visi ne pavėniui turi
dirbti, bet bendrai su sovietų
valdžia.
Taigi, bolševikų valdžia ap
sidraudžia. -Ir kam teks Ru
sijon nuvykti su šelpimo ru
sų reikalu; tas tegu bus at
sargus visuose savo žings
niuose ir kalboje.

Kiti į tai žiuri su dideliu
optimizmu. Spėja, kad tai
kai su S i r i j a Surys plač"
atidarytos. Premieras parsi
skubino, kad suspėti su atsas kymu j atsakymą. Nes atei
nantį antradienį, susi renka ai
rių
republ ikonų
parlamen
PATS IŠPAŽINO ATLIKĘS tas-Dubline visame savo pil
nume ir jis turi tw*ėt i galu
ŽMOG2UDYSTC.
40 ŽMONIŲ ŽUVO.
tinas taikos sąlygas.
Paskui niekšas ėmė teisintis.
Airių parlamento narysBerne, Šveicarija, rugp. 13.
pasiuntėjat, kuris atvežė de
Birmingham,
Ala.,
rugpiumą sumanė Anglijos premiePasibaigus tarybos sesijai
pa
Valeros atsakymą, nusisamdę - . Austrijos Tyroliuje
ras TJuyd George, remdama- [premieras Briand p a z y i u e j ^ ' ^
*į&
kambarį viešbuty neapribuo- plauta lietaus nuslinko pa
likų
bažnyčios
klebonas
kun.
taikos sutarties 11-uoju kad jis esąs " patenkintas,
tam laikui. Keiškia, jis lauks kalnėn dalis kalno ir sunaiki
James
E.
Coyle
surišo
mote
paragrafu.
Tenai pasakyta, jei Silezijos klausimas pave
Anglijos atsakymo, kurį nori no sodžių Klausun. 40 žmo
rystės
ryšiu
Pedro
Gussman,
Nes,
kad visokie rimti reikalai, ku stas Tautų Sąjungai.
nių žuvo.
kataliką, su Mary Stephen- nuvežti Dublinan de Valerai.
rie galėtų sukelti aštrius ne-1 girdi, nebuvę kitokio išėjimo.
sen, protestante.
EMMA GOLDMAN NEGALI
Mary Stephenson tėvas E. DE VALERĄ APLANKO
GRYŽTI AMERIKON.
MIESTUS.
R. Stephenson, čia yra meto
distų pryčeris.
Washington,
mgp. 13' —
Cork, rugp. 13. — č i a ap
Tuojaus
po
sutuoktuvių
respublikos Pasklydo gandas, kad depor
pryčeris nuvyko Šv. Pauliaus silankė Airijos
J i s tuota Rusijon anarchiste E.
r „
klebonijom
Tenai prieangy prezidentas de Valerą.
mma Goldman labai pasiilgu
jis susitiko s u klebonu kun. susiėjo su profesionalais ir
HIGHTOWER KALTINA
ilgai jam bus lemta statytis
verteiviais, paskui konferavo si Amerikos ir ji norinti čia
Doyle.
MAS KUNIGO NUŽUDYME tokiu drąsuoliu ir nežinėliu a
•gryžti.
£
Pryčeris paklausė klebono, su airių republikonų lyde
pie kunigo užmušimą. J i s bus
riais.
. • ; Darbo departamentas" pas
ar
jis
yra
girdėjęs
visokių
Bet jis ne vienas tai atliko, priverstas viską išgiedoti.
Iš čia iškeliavo į kitus pie kelbė, kad jinai nekuomet ne
kalbų apie Gussmaną ir jo
sako policija.
gali gryžti Amerikom
Anot detektivų
kapitono dukterį.
Klebonas atsakė, tinės Airijos miestus.
Matheson, kapitonas Highto- kad jis. negirdėjęs jokių kal
DIDELIS PARODAVIMAS.
San Francisco, CaL, rugp. w e r i o klausęs, kodėl jis pir- bu. Bet vos pirm poros va
ŽEMĖ PALIESTA
13. — Atradus nužudyto ku- ; m į a u nepainformavęs polici- landų jis sutuokęs Gussmaną
KOMETOS.
'Vakar iškilmingai atidary
nigo Heslin lavoną, vietos po- \ j o s a p i e kunigo
nužudymą, su protestante mergina.
automobi
lieija energingai pradėjo ieS- bet pirmiau norėjęs painforHeidelburg, Vokietija, rug. tas cementuotas
Pašėlęs pryčeris tad išsi
liams
vieškelis,
jungiantis
koti moteriškės ir vyro. Sako- j m u o t i Arkivyskupą. Hightotraukė iš kišeniaus revolverį 13. r - Iš Koenigstuhl obser
Chicagą su Danville,
ma, vyras policijai žinomas. w e r atsakęs, kad jis norėjęs
ir be jokio perspėjimo nužu vatorijos paskelbta, kad iš
Bet kadangi jis dar nesuimtas,; g a u t i p a s k e l b t ų dovanų
už
Tai&i vakar Chieagon tuo
dė' kleboną. Tai atlikęs pats rugpiučio 8 d. naktį žemė
tad neskelbiama jo pavardė. | k l i n igo suradimą.
I r jei jis
keliu buvo suvažiavę tūkstan
nuėjo teismabutin ir pasida perėjo per kometos šluotą
čiai automobilių.
Chicagos
Policija ieško
moteriškės, j pirmiau but pranešęs polici- vė policijai. Išpažino viską, (rykštę).
kurią Hightower
užvardino J«i> jo nuomonė, tos dovanos kaip jis nužudė kleboną be
(Amerikos astronomai to automobilistai provincijų au
Dolly Mason ir nuo kurios butų policijai tekusios,
apsireiškimo nepatėmijo
ir tomobilistus sutiko Western
jokių ginčų.
A ve., ties 63rd St. Iš ten ke
buk jis gavęs informacijų, ko-' Kapitonas Matheson tvirtiPryčeris tuojaus uždarytas todėl sako, kad tai, rasi, pa
kioj vietoj nužudyto kunigo na, kad Hightower yra prisi- kalėjimam Paskui jis ėmė tei sakos. Sakosi padarysią ty li tūkstančiai automobilių il
giausiomis eilėmis pasileido į
lavoųas pakastas.
. j dėjęs prie žmogžudystės. Te- sintis* kad tai padaręs ginda rinėjimus).
miesto prieplauką, kur įvyko
Policija tvirtina, jog H i g h - č i a u jis nėra tas, kurs nabaš- masis. Reiškia, jis buvęs už
iškilmės, surištos su progre
tower bus kunigo užmušėjas, j ninką kunigą kvietęs pas Ii pultas.
DIRBAMA MILŽINIŠKA
so pagoda.
Bet jis negalėjo atlikti vienas gonį. Taį tufi but kitas žmoŽVAKĖ.
Tokios suktybės ir išpaži
Tam tikslui buvo parengta
tos galvažudystės. Tečiau jis gus.
nimo
iškraipymas
vargiai
turėjo sėbrų ir jiems vadova
New York, rugp. 13. — specialė programa.
Anot kapitono, tas kitas gelbės žmogžudžiui.
—
vo.
veikiai, bus suimtas.
Kun. Coyle čia klebonautų Metropolitan operos giesmi
KUDROJE ATRASTA 14
Nors iš Hightower prisipa Hightower samdė automobi buvo atsiųstas, 1904 metais. ninkai kas metai skiria 10,000
AUTOMOBILIŲ.
žinimas dar neišgautas, tečiau
1915 metais jis paaukštintas dolerių čia vienai našlaičių
lių.
policija neturi abejonės, kad
dekanu šiaurinei Alabamai. įstaigai. Taigi tos įstaigos
Policija galutinai
patyrė, Jis buvo Knights of Colum- vardu* čia dirbama milžiniš
Ties Desplaines ųpe, šali
jis turi but vienas iš žmogžu
kad Hightower dažnai nusi- bus kapelionas, Dramatinės ka žvakė atminčiai mirusio o- mais Santa Fe geležinkelio?
džių,
samdydavo automobilių ir va sąjungos narys. Buvo narys peros giesmininko Enrico Ca- Summit, kūdroje atrasta 14
Hightower yra drąsus.
žiuodavo be automobilių kom Birmingham ir Roebuck kliu- ruso.
sumerktų automobilių.
Oak Parko policija yra nuo
Žvakė bus 18 pėdų augšta,
Laikomas kalėjime Higlrto- panijos, šoferio.
bų ir katalikiško mėnesinio
Tą vakarą, kuomet prany laikraščio redaktorius.
svers apie 1,000 svarų. Bus monės, kad tie automobiliai
wer pasirodo drąsus,
šaltai
pastatyta ji vienoj Neapolio pavogti ir vagilrų sukimšti.
viską pasakoja, anot distrikto ko kunigas Heslin, HightoTarp jų atrastas ir Pau
Anądien iš Praneijos Chi- bažnyčioj, Italijoje.
Ir. per
prokuroro Swart pareiškimo. wer turėjo nusisamdęs auto
Sakosi, jog jis viską pasakęs, mobilių ir jį vartojo nuo 6:00 cagon parvežta kare žuvusių sekančius 5,000 metų kas me liaus Mažeiko automobilius
29 kareivių chicagiečįų lavo- tai Uždušinių dienoje bus ži su'num. 337843.
ką žinąs ir daugiau su tuo vakare ligi 1:00 naktį.
binama.
Be to, policijai pavyko su nai.
nieko bendra neturįs. 'Atsar
Praeitą parą Chicagoje pa
Tą Ivakę čia dirba žvakių
rasti rašomąją mašinėlę, ku
Šiandie ir rytoj įvyksta iš
giai jis kalba.
išdirbėjas, Antonio Ajello.
vogta 13 automobilių.
Tečiau, sako prokuroras, ne- rią Hightower turėjo nusisam- kilmingos laidotuvės.

PRYČERIS NUŽUDĖ KA
TALIKU KUNIGį.

Policija Ieško Daugiau
Žmogžudžiu
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Sąjungininkai Pakviesti Nusiginklavi
mo Konferencijon
FORMALIS PAKVIETIMAS |be militarinių išlaidų. Ir be
PASIŲSTAS IR KINIJAI.
šitų išlaidų turima didelės
sunkenybės.
Čia pakilo smarkus veiki
Norima, kad konferencija bu
mas, kad busimoji konferen-?
tų atvira.
cija butų p'ublikai perdėm at
Washingtom, rugpc 13. — vira, kad senosios diplomati
.Suv. Valstijų vyriausybė pa jos metodos — turėti slaptasgaliau išsiuntė
Sąjunginin konferencijas, • ant visuomet
kams formalį pakvietimą nu butų atmestas.
Mūsų vyriausybė ne visai
siginklavimo
konferencijon,
kuri turi prasidėti lapkričio sutinka su tuo reikalavimu.
Kaip prezidentas Hardingas,
11 d., š. m., AVashingtone.
taip sekretorius Hughes sa
Pakvietimas pasiųstas Bri
ko, jog tik dalys konferenci
tanijai, Prancijai, Italijai ir
jos gali bus atviros. Kitos
Japonijai. Be to, konferen
dalys turi but vedamos už už*
cijon pakviesta ir Kinija, be
darytų durių.
kurios sąjungininkai juk ne
Prezidentas Hardingas magali aptarti Tolimųjų Rytų no
> j°g P a ti konferencija nu
reikalų ir rišti yisų ten klau
statys taisykles, kaip turi but
simų.
skelbiami jos darbai.
ReišPakvietime Suv. Valstijų fca, konferencija pati nurovyriausybė rjažymi, jog svar dys, kas turi'but publikai ži
biausias konferencijos tiks noma ir kas ne.
las — nuolatinės taikos palai
Su tokiu nusistatymu daukymas. Taiką galima palai- gelis nesutinka.
kyti susiaurinus
viešpatijų
Senatorius Johnson paskel
ginklavimąsi. Tas susiauri bė pareiškimą. Jis reikalas*nimas gi būtinai reikalingas, ja, kad visi konferencijos vei
nes žmonija šiandie vos gali kimai butų publikai aiškiai
pavilkti mokesčių naštas ir matomi, kaip saulės šviesa.
SMAUGIAMA KOMUNISTŲ gelio kareiviais Jugoslavijon
PARTIJA JUGOSLAVIJOJ. nuvyko daugybė bolševistini$
agentų.
Tie nusivežė daug
Prieš tą partiją gaminamas rusų aukso bolševistinei proįstatymas.
•^4-pagandai. ^r šiandie su ta
savo propaganda sėja Visur
Sofia, Bulgarija, rugp. 12.— tikrą pragaištį.
Su rusi} auksu komunistųNesenai
Serbijos
sostinėje
Belgrade
pamesta
bomba. partija sustiprėjo taip, kad
Nuo tos bombos ekspliozijos ėmėsi suokalbių ir pasikėsi
gatvėje žuvo vidujinių Jugo nimu.
slavijos
reikalų
ministeris
LIETUVIŲ MANIFES
Drassoviteh ir sužeistas prinTACIJA.
cas-regentas Aleksandras. Kiek palaukus paskui j vyko
Londonas. Čia buvo apvaik
pasikėsinimas nužudyti pre- ščiojama Tautų Lygos šven
mierę. Pashich.
tė, kurioje dalyvavo ir lietu
Belgrado policija ėmės dar viai. Jie surengė tokią gran
bo ir susekė komunistų suo diozinę, puikiai suorganizuo
kalbį. v Suokalby prigulėjo ir tą ir tautiniai išpuoštą ma
dauguma Jugoslavijos komu nifestaciją, kad padarė ge
nistų partijos atstovų parla riausio įspūdžio į anglų visuo
mente.
menę. Visų akys buvo nu
Prasidėjo skaitlingi komu kreiptos į .lietuvius ir buvo
nistų* areštavimai.
Pagaliau kuo žiūrėti ir kuo gėrėtis.
areštuoti ir visi komunistai Lietuviai niekad neįstengė va
tokio/s
propagandos,
parlamento
atstovai, ' kurių rytį
kiek pavaryta per tą manifebuvo 60.
Po šito parlamentarinis ko -stacijąi
mitetas pradėjo gaminti įs
Ukmergė. Šiais metais ledai
tatymui projektą. Tuo įsta- daug jeibių pridarė Lietuvo
tymu norima visai panaikinti je. Štai laikraščiai praneša,
komunistų partiją.
kad liepos 6 dieną per Pagi
Kova komunistams.

rių ir Siesikų valsčius TJkT
mergės apskr. perėjo audra
su ledais, kurie išmušė arti
500 dešimtinįų javų. KVH»T
čiai, vasarojus ir dobilai vi
sai sunaikinti, rugiai sudar
kyti, bet šfek-tiek bus galima
kulti.

Visus areštuotus komunis
tus atstovus parlamentas nu
sprendė visai pašalinti iš at
stovybės ir jų vieton išrinkti
kitus.
Jugoslavijos vyriausybė .su
sinešė su Čeko-Slovakija ir
"Rumunija su 'tikslu imtii ben/
O R A S . —- Šiandie gražus
drų griežtų priemonių prieš oras; maža atmaina tempera
komunistus. Sakoma, kad ir tūroje.
Bulgarija
prisidėsianti prie
bendros kovos.
Jugoslavijoje
komunistų
partija yra ,stipri. Vyriausy
Svetimų šalių pinigų vertė,
bė turės susidurti sų smarkia
opozicija. ^ Bet ji mano,, vis- mainant nemažiau 25,000 dol.,
| rug. 12 buvo tokia pagal Mer
vien įveikti tą partiją. ;
chants Loan & Trust Čo.:
Bolševikų agentai.
Anglijos sterl. svarui
3.58
Pirmiau Jugoslavijoj buvo Praneijos šimtui f rankų 7.71
4.25
mažai komunistų.
Nelaimė Italijos šimtui lirų
1.22
davė Jugoslavijai duoti prie Vokiečių šimtui mark.
1.22
glaudą daliai gen. Wrangelio Lietuvos šimtui auks.
.05
karuomenės. Su gen. Wran- Lenkijos šimtui mark.
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Pu**i Metą . . . x
„ S.00
Prenumerata mokaal lškalno. Lai
tas skaitosi nuo uisirasymo dienos
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
•anas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ilperkant krasoje ar ezprese "Moaey Order" arba įdedant pinigus t
registruota laišką,

• ' D R A U G A S " PUBL. CO.
8334 S. Oakley A ve., Chicago.
TeL Roosevelt 7791
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AIRIJOS LAIMĖJIMAS.
Anglija su Ąiiija dar nesu
sitaikė. Bet reikia pasakyti,
kad susitaikins ir Airija lai
mės. J i laimės dominijos val
džios formą, klausomą jai lais
vę. J i jau laimėjo.
fiiomis dienomis kuovaizdžiausiai paaiškėjo, kad Ang
lija tikrai nori taikos su Airi
ja*11 * &
Airijos nepripažintos respu
blikos prezidentas de Valerą
nesenai lankėsi Londone. Te
nai jis turėjo konferencijas su
Anglijos premieru Lloyd Geor
ge. Tenai jam Anglijos vy
riausybė indavė sąlygas, ku
riomis Airija turėtų taikintis.
De Valerą tas sąlygas par
sivežė Dublinan, Airijos sostinėn. J i s su savo kabinetu
per dvi savaiti studijavo są
lygas. Pagaliau airių kabinetas
nusprendė sąlygas perduoti
respublikos parlamentui.
Parlamentas negalėjo but
sušauktas, nes dauguma jo na
rių buvo kalėjimuose. Angli
ja juos paileido iš kalėjimn^iį?
ėmus vieną, kurs už pdltetfas
inspektoriaus nužudymą buvo
teismo pasmerktas miriop.
Del to vieno nepaliuosuoto
visoj Airijoj sukeltas triukš
mas. Respublikos kabinetas
pasiuntė reikalavimą Angį i jos
vyriausybei jį paliuosuoti. Kitaipgi, sakė, bus atnaujintas
karas.
Anglija paliuosavo ir pasku
tinį airių respublikos parla
mento narį. I r tuomi Anglija
pasirodė norinti taikos.
Šiandie tas airių parlamen
tas yra jau sesijoje. Svarsto
Anglijos sąlygas. Sakoma, są
lygos bus priimtos. Paskui Ai
rijos atstovai susieis tikron
taikos konferencijon su Ang
lijos vyriausybės atstovais.
Airija apsisprendė ir kovojo
už nepriklausomybę. Bet kad
šiuo kartu Ulsterio provinci
ja atsimetė nuo Airijos, tad
visoms kitoms
provincijoms
lemta prisiimti pasiųlytą do
miniją. Gi su Ulsterio provin
cija paskiau bus tartasi.
Airijai laisvę laimėjo pačių
airių nepaprastas pasišventi
mas, susiklausymas ir stipri
vienybe. Neveltui juk sakoma:
Kur yra vienybė, ten — ga
lybė.
Lengviau žodžiu remti, ne
gu darbu, bet — kas verčiau?
Kiekvienas

nupirktas

bo-

*

nas — tai proto žiupsnelis į
lenko dvarininko makaulę.
Kiekvienai bonas — tai ge
r a gprikta į nosį Želigowskiui.

.

Ne rėksniai Lietuvą išgel
bės, bet pasišventėliai
Lietuvos bonai — Žulikov.
skjams galas.
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Skini ūkininkai taip įsikarš
čiavo, kad beveik ugniagesius
Dabar jie tai aiškiai išpa- PENKIŲ AKTŲ TRAGIKO reikėjo Šaukti, pirmininkas jų
(Pabaiga.)
MEDIJA.
rolę atlieka ramindamas: sės
Amerikos politikierių t a r p e l į s a v o la*raštyje " T ė v y
w ..
. . . .
ne.
Simpatijos ir antipatijos. — kis, sėskis, neturi balso. Ap
nors yra nemaža blogo, bet jie
Darbai jų tai ir patvirtina. Vakarinei raudos. — B e dy- malšino.
yra šioki toki krikščionys,
Lietuvoje turime nemaža selio. — Gteelis. -— Nusigyvenę
kad ir ne visi išpažįsta. Die a
Antras aktas. — I r vėl laiš
pasiliuosavusių nuo visokio
* diplomatai.
vą, atsižymi nors žmonišku jungo", kurie sėdi valdiškose)
kai. Sakytumei įsimylėjusi pa
mu, tat leisdami įstatymus ne vietose, ima iš žmonių sudėtų
Pradžia 8:30; pabaiga H:30 nelė šimtus laiškų kasdien gau
mažai atsižiūri į tikinčiuosius pinigų algas ir nepildo savo vai. Tik trys valandos skiniuna. Ne. Labai rimtas dalykas.
piliečius, kad juos nenuskriau tiesioginių priedermių, nes jos kol Ar-gi neužtenka bent vie
Šaukiamasi iš užjūrio gelbėti
stų ir nesukeltų riaušių šaly yra jungos. Jie tokiu būdu už ną kartą į mėnesį! Ligi pat
einančius augštuosius mokslus
je.
deda sunkų jungą ant žmonių. sotoies Gali uždusti ilgiaus ski studentus. Reikia svarstyti.
Nelabai tokių dalykų galima
Socijal-clemokratai Lietuvos niuką varinėdamas.
J u k tame ir veikimas. Pradė
laukti nuo lietuvių socialistų ir Seime būdami ima algas, o pota ir usbaigta. Gi mes savo
liberalų kurie dega pilną fana zityvio darbo nedirba, nes tai
Pirmas aktas. — Universite skolos kuo užlopysime! Visų
tišką neapykanta prieš ti
yra jungas. Jie tokiu būdu už- to profesorius. Kaip žydo bo- kišenės prakiurusios ir nėf
kėjimą ir tikinčiuosius.
sokio jungo
pasiliuosavę". tagos persimetęs smaila barz kvailių kurie į jas bent centą
Taigi atsiskyrimas Valsty Tokiu savo pasielgimu deda dele, rimtai, kaip į katedrą įmestų! Trumpa rezoliucija —
bės nuo Bažnyčios nėra idealis jungą kitiems.
eidamas, popieromis apsikro* vakarinė rauda.
dalykas, kaip tai norėtų paro
Turbūt, ar tik ne dėlto ne- vęs, mėgstąs rašyti, o dar ladyti socialistai ir liberalai.
kurios lietuvių liberališkos "$#* biaus kitiems skaityti į doros
Trečias aktas. — Pavojus
Priešingai,
yra
nemaža ( t a i g o s Amerikoje nusibankru- kelią vesti. .
gresia. Mes dįlarne kaip ni
skriaudos pačiai šaliai ir jos tijp, kitos pasijuto arti banVyrąčiai! Laiškas nuo mūsų kelis. Mūsų garbingi darbai
piliečių daliai, kaip tai aiškiai kruto, kad jas vedė ir tvarkė majoro. Iš pat tėvynės Lietu peikiami, mes juodinami ir
parodo katalikai.
"pasiliuosavę nuo visokio jun vosi O va ir jo šauni "potvo- šmeižiami. Elijošius ryškiau
Aišku, kad "liberališkoji iš g o " asmens.'
grapija". Kur pakabinsime, sias aukos pavyzdis. Visi kas
m i n t i s " veda prie nesąmonių.
Tie bankrutai labai pasun brangiausia Tarybai atmintis? gyvas steigkime savo laikraš
Tame pačiame straipsnyje kino jungą kitiems ir sunaiki Varpas jau skamba Gedimino tį, žurnalą, spauzdinkime Ta
"Bažnyčia ir Valstybė" be no nemaža žmonių sudėtų pi- kalne, vilus iš amžino miego rybos lapelius. Prie darbo,
platesnių aiškinimų buvo pa
kelia... Dzan, dzan...
prie darbo!
/
žymėta, kad "kokį nors jungą
Katalikai nenorį, kad libera- Į Sužavėjo publiką. Rodos i r Visi sukruto gelbėtis. Žūt
vis reikės nešti, jei ne Kristaus lai ir socialistai pasiliuosavę | matai kaip Pileišis tempia
būt kova ar mirtis. Nėra kitos
tai laisvamanių" ir t. t.
"visokio
j
u
n
g
o
"
,
sukrautų
" d z v a n ą " į laivą, kasdien prie išeities.
nuo
" K r i s t a u s j u n g u " mes ka- jį ant vienų katalikų. ,
jo atsiklaupęs
" p a b a ž n a i " I r tamsus reginys praslenka
talikai suprantame . ir tikybiJ i e nori, kad žmogaus, kai- meldžiasi, o majoras su visu
pro jų akis. J u r a šniokščia, pu
I
nes priedermes ir kitas visas po žmogaus, kaipo šeimynos Į štabu didingai velka į Gedmitoja. Didelis laivas juo plau
tiesiogines žmogaus prieder nario ir piliečio jungą neštų no kalną. I r skamba, skamba
kia. Netoli nuo jo maža varmes.
k n o J ^ 1 , °* ^ ' T
i ^ : į ! c ^ L ^ - i V ^ ^ i u l i u 0 i a | t ^ bangųV braskomaTaska'rt
Kristus įsakė tikėti tai, ką k o s e n o r s trokšta, kad v f i, Hikuičiųj^ .širdis. Bent va- n a u j
*
^
žuties
1
6
Jis apreiškė, prisakė, mylėti butų Kristaus išpažintojais, landelę reikia pasiguosti a. a.
jiems veria. Jie žvalgos į lai
Dievą ir artimą, pildyti Dievo nes tai žmonijai yra naudin- atsiminus!
vą. O ten, beveik visį jų sekė
įsakymus, pildyti teisingai ir giausia, bet prievarta nemano Į Bereikalinga digresija. Šiuo
jai rainiai sędi, laimina savo
ištikimai savo priedermes-žmo- to jungo kam nors dėti.
kart skiniukui vieno majoro skiniukininkus,
nepavydi
gaus priedermes, šeimynos na
Taigi "liberališkoji išmin-Į užteko. Bučiuota jo " š v e n t a s ' ' jiems " t a u t o s v a d ų " garbės.
rio priedermes, piliečio prie t i s " liuosuojanti visus " n u o veidelis, prie širdies siaustas,
Šauk, spiauk! Ir seilių pritru
dermes ir t. t.
visokio jungo", to neatsiekia laiškeliai skaityta,
ašarėlės ko ir šautuvas "neužprovy
Tai yra Kristaus jungas. J i s ir nedali atsįejiti.
barstyta.
tas". Tikrasj^ącąras!
pavadintas paties Kristaus sal
Tiesi, ji gali pati uoMiut i nuo
Deja, po giedrios dienelės ir
Atsipeikėję pasijuto kojoms
džiu, nes pareigos meilė jį kil jungo nekuriuos be sąžinės a*-- tamsus debesys atuižia, perkū
žemią siekią. O, dar ne viskas
noja.
|menis, bet tuo būdu kitiems nai atsibeldžia, sielos padan
žuvo. Reikia atsigriebti.
Šio jango geri katalikai ne labiau pasunkina jungą.
gė apsiniaukia.
Auksaburnių ' padrąsinti
sibaido ir ištikimai neša. Tai
Tat, pageidaujama Bažny— Skaityk atsakymą nuo
daro juos gerais žmonėmis, ge-Įeios ir Valstybės vienybė kad Atstovo, iš publikos atsiliepia. žada didelį dienraštį leisti, kur
rais šeimynos nariais, naudin pareigos jungas tektų lygiai J u k jau trisdešimts dienų kaip visi galėtų su galva ir su kojo
visiems nešti ir nebūtų išnau jį sveikiname, jo " p a n t a p h u s " mis pasiskelbti. Ar ne gražų?
gais piliečiais.
— Vyručiai, dyselio neturite,
Socialistiškoji ir liberališko- dojama viena pusė, kaip to no laižome.
Jprabįla kažkas kampe. Purvuji "išmintis
iškilmingai ir ri visokio jungo priešai.
Nors ir kimšte prikimštos
tis paspyrė jumis.
išdidžiai užbrėžia: "Mes nori
"profesoriaus" kišenės popier
To ir užteko. Jeigu-jau mes
me pasiliuosuoti ir kitus pa
galiaus, veltui ieškosi, nieko
be dyselio tai nei Raulo pado
liuosuoti nuo visokio jungo.
s nenori pirkti bono — negali surasti.
Šis atvirumas labai mums' .
. _ ,. . _. 4
— Negavau. Kasdien pro neverti. To viešai nepasisakė.
,.
.
. . tai nori būti lenkų bernu:
T.
langelį žiurėjau pačtorius ne J u k jie diplomatai ir žino kanaudingas ir geras. J i s patvir-1
3
susimylėjo, belaužydamas ran dk išsižioti. Bet dysėlis atėmė
Po
poros
metų
tie,
kurie
jiems žadą ir paspringo laik
tina katalikų spėliojimus. Nu
kas atsiliepė.
manu buvo, kad liberalai ir dabar neperka bonų, neturės
Skiniukas suzirzėjo. Į de raščio neprarįję.
sočijalištai stengiasi pasiliuo
Ketvirtas aktas. — Kas čia
šimts tūkstančių balsų neatsi
kur
akių
iš
sarmatos
dėti.
suoti nuo "visokio jungo", t.
liepia, visiems per nosį davė. kaltas kad mums nesiseka!
y. ir nuo pildymo ne tik tiky BIZNIERIAI GARSINKITĖS Jis mus niekina, ignoruoja, su Nusigriebkime už šaknies ir
binių, bet ir kitokių savo prie
mumis nesiskaito. Pamokysi- kirvį prie jos prileiskime, prie"DRAUGE"
dermių.
I
varlės tvenkiny kvarksi.
Z&rjr*.
ŲtiGriįiy
*C*JG,;.
— Ko nesikrimsti, ramino saVe Vingis, aš nevieną jo
1
parašą turiu pas save. Argi sunku prie pardavimo akto ir
testamento jo pavardę prikergti? Aš bereikalo gaištu. EiIš FRANCU KALBOS'SULIETUVINO
| siu verčiaus į Žirniškius ir darbas atliktas..
.
NGMUNAŠ
Besirįždamas išeiti, jis pagalvojo.
.•- \
v
(Tęsinys).
— Ralienė manęs prie durių laukia. Ką jai pasakysiu ? Jei
•T.
Draugo
Romanas.
gu pasakysiu kad jos vyras nepasirašo ir aš jo parašą pa
dirbsiu, atsidursiu blogame padėjime. Kuomet ateis laikas da
wgAan3f)ow?
lyku^ o aš jai daug nenusileisiu, ji gali mane išduoti. Galimas
Parblokštas, piktas, matydamas kaip sprunka gražiausia
daiktas.... Priešingai, jeigu aš jai pasakysiu kad ,senis pa
gyvenimo brangenybė, Vingis, tečiaus, nepasitraukė. J i s buvo
sirašė... Dalyko stovis nepasikeičia, nes aš greit tai padaryligonio kambary net tą patį vakarą, kuomet Jurgis Ralys atva
sįu. Mažiaus bus vargo.... Taigi taip, einame, pasakysime kad
žiavo pas tėvą. Stovėjo prie iligonio lovos.
jau pasirašė.'
.
— Kokis čia triukšmas? paklausė tyliu balsu senelįs.
J a u buvo beinąs. Susigriebė.
• .
— Niekis, tarnai susiginčijo.
— Bet aš nei negalvojau, j i reikalaus parodyti popieras.
I r pradėjęs labai meiliai kalbėti stengėsi perkalbėti Ralį,
Kas daryti?...
pasirašyti po testamentu.
Ir vėl pradėjo planuoti. Gudragalviui nereikėjo ilgai tei :
(Senis Ralys į jį pažvejgė, pakratė galvą, paskui užsi rautis. Visi šuntakiai jo negrynos sąžinės buvo šimteriopai
merkė ir nutilo.
nutrempti.
Tuomet grįžo mintis,' daug kartų jį lankiusi.
— Arba turiu pasisakyti ką darysiąs, arba pasakysiu kad
— Aš čia daug vargstu, mąstė jis, Į r kokia nauda? Ar gavau parašą, arba kad nieko hepeŠiau. Paskutinis pasakymas
tam kad jo parašą išgavus! Bet parašas lengva padirbti.
blogiausias. Grįžta prie pirmo svarstymo, tai yra, prisipažinti
J i s apsidairė. Panieka mušė iš jo veido. Nieks jam ne norint parašus falsifikuoti. Begalo pavojinga. Drąsos! Ge*
prieštaravo. Ligonis užmerkęs akis bandė užmigti. Čia jau fo iiaus pasakysiu gavęs senio parašą. Gi popierų jai neparody
telyje sėdėjo ištikimas ligonio Petriukas kurs taipat snudulia- siu, ką nors prasimanysiu... Sakysime, .nusiskųšiu nuovargiu
ir pasiSžadėsiu ryto metą ateiti ir parodyti.. •
vo. Vingis susimąstė.
J i s pakilo, ant pirštų tyliai pasišalino iš ligonio kambario.
Rūmai nuo tos valandos, kuomet atstovas Ralys prievar-1
Gerai pramatė kad Ralienė jo lauks už durų.
ta stengėsi aplankyti tėvą ir nieko nelaimėjęs pasitraukė,
— I r ką gi? uždususi klausė.
nutilo. Galėjai vien retkarčiais išgirsti kaip šuo, suloja ar

Pataikinta į Jautriausią Gyslelę. CH. TARYBOS SKINIUKAS

feugp.

šingai iš ^to užburto rato nei
pats velnias mus 'neišpainios.
Mūsų nieks nepaiso, nieks su
mums itesiskaito. Čia vėl nlepėtojas grįžta prie nelaimingų
trisdešimts dienų ir naktų At
stovo laiško belaukiant. Kįti
jam pritaria. Pradeda tyrinė
ti ar " p r a p e s o r i u s " laišką iš
siuntė, po juo pasirašė ir ja,r
adreso neužsimiršo padėti.
Žinai, mokyti žmonės kar
tais taip įsigilina į įvairius
klausimus, kad net užsimirš
t a paeią beturį ir antru kart
apsiveda.
Kaltinamasaį asmuo pasisa
ko viską padaręs tik neužre
gistravęs. Detektyvai N tuomi
ir pasitenkina.
s
Belieka antspaudą primušti.
Ko ju^ žiūrit į tą k
presą?
(Kalbama apie ' ' Draugą " ) .
Čia gizelis taip prasitarė, kad
net asilo ausys galėjo sulink
ti, o jų nė vienas nei susi
raukė. Koki gizeliai — tokios
ir " p e č ė t y s " .
Penktas aktas. — Bet vvrai,
ką mes.šiandien esame nuvei
kę? Visi tyli. Sakiau, kad jie
žino kada tylėti. Apleisime šią
salę kaip prasigyvenę biznie
riai. O vienok mes Lietuvai
nepriklausomybę iškovojome.
Tiesa, jai dar trūksta Ameri*
kos pripažinimo. Mulkiai bū
tume tos garbingos rolės išsi
žadėję.
Kaip visuomet, taip ir Čia.
Švilpt ir atsiliepia. Šešių as
menų komisija Lietuvps nepri
klausomybės pas Hardingą iš
gavimui
išrinkta- Uždanga
nusileidžia.
•

I r skirtosi mūsų nusidėvė
ję diplomatai, kiekvienas sau
nepriklausomybės himną dainuodamas. Gi Lietuva vistik
kuomet nors ir be jų bus " d e
j u r e " Amerikos pripažinta, o
tuomet ir jie galės trimituoti:
Mums garbė didvyriai
Už pakaušį -pliką
Lietuvai laimėtą kovą!
Titilvikas.
P. S. Medžiaga semta iš
Chicagos Tarybos posėdžio įvykusio rugpjūčio 9 dieną.
Kas nori 'patikrinti faktinės
medžiagos panaudojimą tesi
kreipia į Tarybos protokolų
knygą.
LENKIŠKA MARKU MA
ŽIAU VERTA, K A I P L I E
TUVIŠKO BONO PO
PIERA.

MOKSLEIVIŲ SEIMAS.
Dešimts metų Jubilėjinis L.
R.-K. Moksleivių S. A. Seimas
įvyks rugp. 23, 24 ir 25 d.
1921 m. Cliicago, 111. Seimas
prasidės Šv. Mišioms 9-ta vaL
ryto, Dievo Apveizdos bažny
čioj, 18-tos ir Union gat. Tuo
jau po pahialdų tos pačios
par. svetainėj bus atidaryta
pirma seimo sesija.
Moksleiviai-vės ir mokslei
vių organizacijos alumnai, pa
sirūpinkite būtinai' dalyvauti
šiame seime. Kuo daugiau bus
seimo dalyvių, tuo geresnis
bus seimas ir daugiau nešantis
naudos Dievui ir Tėvynei. ,.
Po seimu bus įrengti vaka
rai su programais. Penktadie
ny, rugp. 26 d. programas bus
sudėtinis iš vaidinimo, solų
paskaitų ir pasilinksminimo,
Dievo Apveizdos par. svetainė
je. 2-ra iš Valparaiso mokslei
vių kuopa vaidins vaizdą iš
Lietuvos gyvenimo. P-ni M.
Janušauskienė dainuos; moks
leivis Petroševičius grieš ant
smuikos; kun. Dr. Ig. Česaitis,
" D r a u g o " redaktorius turės
paskaitą.
Šeštadieny,
rugp. 27 d.
Sehool Hali, 48-th ir Honore
gat. bus vaidinama "lirinė
šešių vaizdų drama — " V a l 
dovo S u n ū s " . Ši drama para
šyta žymaus poeto, Putino ir
da niekur nevaidinta.
Joje
vaizduoja Lietuvos kilimą iš
po slegiamo jungo ir jos žen
gimą laisvėn. Šis veikalas tai
naujas — klasiškas poezijoj
tvarinys. Ėeikėtų išversti visą
lietuvių literatūrą, ir tai klausimas ar galima butų rasti
jam lygų literatūros tvarinį
ir taip raiškiai, taip jausmin
gai vaizduojantį Lietuvos at
gijimą. Vadins žymus artistai
— scenos mėgėjai.
Sekmadieny,' rugp. 28 d., Bohemian Slav. Am., svetainėj
1436—40 W. 18-th gat. bus
koncertas ir pasilinksminimas.
Šį koncerto programą išpildys
žymiausi Chicagos
lietuviai
dailininkai, k. v. p-ni M. J a 
nušauskienė, p-nai Saboniai,
J. Ramanauskas, Petroševi
čius, A. Petkiute, S* Kiriutė
i r kiti. Po koncertu šokiai.
Visų programų pradžia 7:30
vai. vak. *
Moksleiviai-delegatai iš to
liau vykdami į seimą, o neturė
dami kur apsistoti Chicagoj;
taipgi ir kitokiais Seimo rei
kalais reikia kreiptis arba sių
sti šiuo adresu: A. Linkus, 717
W; 18-th St. Chicago, UI. (Te
lefonas — Canąl 1504).

Vingis nusijuokė.
— Poniutė, aš-ryt tamistai viską papasakosiu. Aš kovo
jau ilgai. Aš nuvargęs.
J i nekantravo:
— Galop, pasirašė a r ne?'
J i s valandėti* svyravo, paskui ištarė žodį, nežinodamas,
kad save pasmerkė:
— Taip.
— Pasirašė! sušuko Ralienė.
«
— Pasirašė.
— Pa rodyk man.
J i s keistai į ją pasižiurėjo.
— Tamistai parodyti, ką?....
— Testamentą ir pardavimo aktą su parašu.
Klausimo nepaisydamas buvo belipąs laiptais žemyiu/
— Aš tamistai parodysiu rytoj. Sakiau, e s u pavargęs.
Einu gulti.
Tuomet Ralienė jam pastojo kelią.
— Nori viską praryti, su savim nusinešti. .
• Vingis pakėlęs galvą stačiai į ją pažiurėjo.
-,- Kada taip bus! atkirto.
» .
Bumbėdama ir nusiskųždama:
— I r drįsti!...
Kiek susivaldžiusi: ••
/
-^
— J u k mudu sutarėva pasidalinti.
— Jeigu aš norėsiu.
— Kaip tai, jeigu tamista norėsi!
— Žinoma, jeigu aš norėsiu. Šis turtas mano nuopelnu įgy
tas. Aš išgavau parašą, kuomet tamista veltui verkšlenai. T a
mistai tiek teks kiek aš norėsiu/Labanakt!
Bus daugiau

Li<
siojo Lj
aukų

VI
1920 m.
tuvių

į.
23.
4.
5;
6.
7.

LapJ
Lapl
Gru<
Sausj
Balai
BalaJ
Balai

Vyriai

1. Gruc
.2. Sausi
3; Sausi
A, Sausi
5. Gru(
6. Gruoj
• i • i

"
*»

J

*

7. Vasai
8. Lapl
9. Gruo(
* * * i

„10. GrU(
• 4 1 . Oru<
. VI. Gru(
13. Balaj

14. Bala:
..!£. Bala:
16. Bala
17. Balai

18. Spali

Per V?
T. Sausįc
2. Gruodi
v » *
i

I

..^. Sausi(

4. Kovo

Atlasburį
Ashland,
Ansonia,
Auburn,
Aurora,
Athens,
Ambridg*
į

^Akron, 0|
Akron,
Batavia,
BrooklynJ
Bemis,
Barre Pk
Benton,
Baltimon
Baltinio]
Baltimore
Baizvele,
Braddock,
BraddockJ
Bulpitt, II

Šeštadienis,

Kugp. 13, 1921

ORSOSAS
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•

Binghamton, N. Y
145.5(5
BristoL, Conn
'.
301.50
Bridgeport, Conn.
10.00
Lietuvos Atstovybės Amerikoje Pranešimas
Bairfbrd, P a
;
10.DO
Lietuvos Atstovybė Amerikoje gavo sekantį, nuo Vyriau Burgettstown, Pa
•. . . . 66.00
siojo Lietuvos Gynimo Komiteto, gautų nuo Amerikos lietuviu Bremerton, Wash
.\
39.00
aukų apyskaitą:
Buffalo, N. Y.
19.00
v^nca^u, xii. » . . . . . « . . . , . . « . . . . . . . . . , . , . . . , . . . . , , ^Jl.uDo.oO
Aukos.

LIETUVOS INFORMACIJŲ BIURO PRANEŠIMAI,

L.
įas

d.
įas

al«

^nicago, u i .

iyiOvS

rta
fci^aati
•us
tiis

tis~
-

caie»us

.u,'
no,
lė-

$245,000.00
.«

Turtas Apie

$3,000,000.00

4&UU.UU

Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas yra gavęs nuo Cicere 111
77.00
1920 m. spalių mėn. ligi 1921 m. gegužės 7 d. iš Amerikos lie
v^nnioii, xowa . • • . . . . . . . . * • . . . . . . . . . . . * . . « • . . . . . . . . . ou.00
tuvių šių aukų:
L/ariinvuiej 111, • • • • • • • • » . » , • » ( . • • • < • • • . • • • . • • . • • • . . . . • 14.00
•-•»
*
v4C.1lwlcH.Lttj X I I .
• . . . . • • • • ^ » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^OO.^O
Per Lietuvos Misiją, Amerikoj.
Chester, Pa.
... 8.00
1. Lapjvr. 5 d. išsiųsta, gauta gegužės 6 d
693,548.40
Cedar Point, 111
^ 43.00
į L a p k n 6 d. išsiųsta, gauta gruodž. 1 d
500,000.00
Clifford, 111.
17.00
3. Gruodž. 16 d. išsiųsta, gauta gruodž. 31 d. ...... 1,000,000.00
Cambridge, Mass
'.
........
534.00
4. Sausio 10 d. išsiųsta, gautą gegužės 6 d
1,000,000.00
Cincinnatti, Ohio
62.00
5; Baland. 8 d. Atvežė Misijos nariai
500,000.00
v n e i g t a , IYIHSS. . . • • . . . . . * • • . • . • • . . • • . . . . • . . . . • . . . • • » . J.D.UU
6. Baland. 8 d. Atvežė Misijos nariai ..'.
278,512.65
Canton, Ohio
180.56
7. Baland. 8 d. Atvežė Misijos nariai
3,000.00
Charleroi, ,Pa.
'
\
309.00
Chicago Heights, 111.
300.00
...
Viso per Lietuvos Misiją gauta
3,975,061.05 Cementon, N. Y.
20.00
Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas Yra Gavęs Betarpiai Detroit,Mich
464.56
Iš Amerikos Lietuvių Kolonijų.
Dayton, Ohio
\
95.00

\

ao-

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

Kapitalas ir Perviršis

*

Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.
Ttirime už garbe priminti Lietuvių visuomenėj, kad dabar geriausias laikas perkelti Jūsų pijangus nesugadinus nuoSimčių į valdiška Metropolitan State Banką; kuris yra netik po Valstijos —
priežiūra, bet. dar paremtas šios bankos šėrininkų
turtų viršijančiu daugiau kaip 12 Milijonų Dol.
Kviečiame visuomenė 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.
, -

MOKAME 3% I METUS

•

eiis

M:
ks-'
uit
»s,
rės
d.
>re
nė
alrair

-

Skoliname
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:30

(per Valst. Prez.)

. .

17,226.00

VAŽIUOJANČIU Į LIETUVį
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS.

Dvaš. vad.,

Prof.

knn. P.

to
ro-

»j;
ei17

re-

0-

Lithuanian Go-Operative Theatre Society

fl8

I
GRIGAS
Į KUNAŠAUSKAS

:

I

is,

K

už 6% Kelaujantiems į Lietuva parūpiname pasporta

Bučys, 2634 W. Marąuette Rd.
Daug vargo prisieina atkel Chicago, HL
>»
ti, kol žmogus prisirengia į
Pirm., A. Nausėda, 1928 So.
kelionę Lietuvon. Užbaigt čia Leavitt &L, Chicago, HL
y •
J . Petraitis,
Amerikoj
įvairus
reikalai, Vice-pirm.,
gauti pasportas, paliudijimas 4324 So. Campbell Ave., Chi
5?
apie užmokėtus taxus, išsirink cago, m .
Nut. rast., A. Valančius,
ti laivakortė — visa tai pada
>'
1511 So. 49th C t , Cicero, BĮ.
ro daug rūpesčio.
Pres. C. 6 . LUKSIS. Iždininkas. JUOZUPAS VAIČIŪNAS Rast. M. MASILIŪNAS
Fin. rast., B. Nenartonis,
Bet didžiausias, be abejo,
Generalis Ofisas
rūpestis tai su pinigais. Kaip 4442 So. Richmond S t , Chica
>>
su jais padaryti f — Žmonės go, BĮ.
Iždin., kun. F . Kudirka, 2334
daro visaip.
"
\
Common Law Trust)
Vieni vežasi Amerikos doke So. Oakley Ave., Chicago, HL
Iždo Globėjai:
rius su savim, gerai juos pas
Atlantic Theatre Bldg. 3946 W. 26th S t , Chicago, III. Phone Latyndale 1700
Stef. Sakauskaitė, 1902 So.
>>
lėpę.
Kiti bijodami vagių ar ne Union Ave., Chicago, BĮ.
J . Mikolainis, 1529 -So. 50th
"
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
laimingų atsitikimų išsimaino
Ave.,
Cicero,
Dl.
dolierius į auksinus ir siunčia
MOTERIMS ir VYRAMS
Direktoriai:
į Lietuvą pirm savęs, kad nu
»'
J . Petraitis, 43Ž4 So. Camp
važiavę patįs tuojaus pasiimti
bell Ave., Chicago, BĮ.
DR. d. SHANKS
galėtų.
>>
-GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS .
B. Sekleckis 3427 Auburn
Treti palieka savo pinigus
° ^ i .. ^ V
Gydo
m o t e r i ų Ir
1667W. N a d ^ n ^ v v y r u v i s o k i a * IIAve.,
Chicago,
BL
Amerikos bankuose, kad pas
|
TIESUOTAS
Prof. kun. P. Bučys, 2634 V a i . 1 10iki iki8 v1a*k . P. ^ ^ ^.X ^ "mLS ar iiViso gauta betarpiai
640,964.74 Auks. kui galėtų sau pareikalauti,
"
Res. o f i s a s 3©U F u l l e r t o n ^ ^ r o n b u č l u o s
W. Marąuette Bd. Chicago, EI. A v e . K a m p . A l b a n y A v a
1
AGENTAS VISŲ
kada tik jų prireiks.
Per Vyriausią Lietuvos Gynimo Komitetą Gauta Atiduoti.
Vai. 8 Iki 8:30 r y t e
Kun.
I.
Albavičius,
717
W.
8:30 iki 9:30 v a k .
Kuris būdas yra geriausias,
C l i i c a r o , 111.
18
St.,
Chicago,
BĮ.
1. Sausįo 7 d. Lietuvos Šauliams, Dr. Leib-Gvardija
sunku pasakyti. Čia reikia pa
D. L. K. Algirdo Chicagoj
3,000 likti kiekvienam liuosą pasi , Kun. F . Kudirka, 2334 So.
Oakley Ave., Chicago, BL
Z Gruodž. 8 d. Liet. Raudonajam Kryžiui, West Sirinkimą: tedaro, kaip jam at
A. Dargia, 726 W. 18th S t , i
des lietuvių kolonija Chicagoj
17,200 rodo geriau, kad, paskui kitų
i
3. Sausio 25 d. Liet. Mot. Globos K-tui
32,000 nekaltintų "del blogo patari Chicago, BĮ.
i
A. Nausėda, 1928 So. Leavitt l
Agentūra Uždėta
ADVOKATAS
ir Karo Ligoninei
10,000 mo >>
OftaM Dldmleatyj:
St., Chicago, BĮ.
Šv. Kazimieros Draugija Bostone
42,000 Kas nori siųsti auksinus pirm
1910 M.
J . Bupšis, 4013 So. Maple- I 29 Sonth U Šalie Street |
važiuosiant į Lietuvą, lengvai
4. Kovo 1 d. Geležiniam Vilkui Šv. Kryžiaus par.,
§
KamtMtfto SM
wood Ave., Chicago, BL
|
Telefonas
Central 6390
Mt. Carmel per kun. Bartušką
72,550 ir patogiai gali tai atlikti
A. Valančius, 1511 S. 49 C t ,
Draugo Pinigų Siuntimo Sky
Cicero, BĮ.
! Vakarais, 812 W. 33rd St • • Nir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdama, Antverpeną, Hambdrriuje.
I§ viso
i
•
134,750 Auks.
E gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
S. Jucevičius, 726 W. 18th
Telefonas: Yards 4681
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
Persiuntimas greitas ir gvaSt., Chicago, BL
^
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
»
«
e
»
T
tiems į LIETUVA, Pinigų siuntimas ir mainymus pagal dieninį kur
Aukų Sąrašas iš Amerikos Lietuvių Kolonijų.
rantuotas.
są. Išvažuojant į Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. AtvaB. Nenartonis, 4442 S. Rich
žuojančius
iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažus pristatau
Norėdami žinoti iš anks mond S t , Chicago, BĮ.
Atlasburgh, P a
$89.00
ant laivo.
Tel. Blvd. 7042
to
kiek
bus
auksinų
už
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką
Ashland, Wisconsin
143.00
Agitacijos Komisija:
5
pas
seną ir užtikrintą agentą.
Ansonia, Conn.
•'
• • ooo.OO Jūsų pinigus, klauskite infor
Prof. kun. P . Bučys, 2634
Visuotiną užsitikėjimą Įgijau teisingumu ir mauo geru patarnavi
macijų adresuodami šitaip:^ W. Marąuette Rd., Chicago,
L
I
E
T
i
m
S
DMM
TĮSTAS
mu,
užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
A U DUrn. xl I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x 1 o.uv
4711 SO. ASHLAlf D AVEMr t,
BL
Draugas Publ. Co.
arti 47-toc Gatrės
Aurora, 111
•
41.00
[Valandos:
nuo 4 ryto lai • vak.
S. Jucevičius, 726 W. 18th
2334 So. Oakley Avenue
Athens, 111
;
48.50
8eredomi* nuo 4 llf 9 Takara
S t , Chicago, BĮ.
Chicago, 111.
| 179 East 3-rd Street
*
New York, N., Y. |
Ambridge, Pa.
.
•
10.00
J . Šliogeris, 1508 So. 48th
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun
Akron, Ohio
314.35
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIUIIIIIIIIIUIIUHHU
C t , Cicero, BL
Akron, Ohio
,
-. 20.00 ROSELANDIEČIŲ DOMEI.
E
P. Titkus, 1432 So. 49th Av., £Tel. Canal 257
Jeigu
kas
negaunat
reguliaBatavia, 111
118.50
DR. C. K. KLIAUGA Š
Cicero,
BL
riškai
dienraščio
'
'
D
r
a
u
g
o
"
.
.
.
3.62
LIETUVIS DENTISTA8
Brooklyn, N, Y.
. . . . . . .
. . .
=1821
So. Halsted St., Chicago, m . S
B. Nenartonis 4442 So. Rich
. . 10.00 malonėkite pranešti . %
Bemis, Me. . . . . . .
•
Kampas 18th S t
mond
St.,
Chicago,
BĮ.
NJLV\ Y O H F V "V V
E
Valand.:
9—tl ryta, ir 2—9 • a k a
O DHOADW.tt
. . . 18.50
Barre Plains, 1 'a.
• • • • • • • • •
ANT LEVGAUDUI.
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiii
111^i ikeUouo i*e F»r»ėclliuo Iš MEW YOR1LO Per LLBAVA Artm
Benton, Wis • • •
.
.
30.00
10624 So. MichiganAve.
HAMBUBG4 —. EITKIJJnJS
KAS LIETUVOS NEREMIA
I LIETUVA
Baltimore, Md
• • . 550.00
— LAI IR LIETUVIU
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai Išplaukia:
• • • • •
. 150,00 Kensingtono Lietuviai ga
Baltimore, Md. Liet. Bonais . . . . S. S. ESTOXIA-Rugp. IT
S. S. IiTTUANIA Rūgs. 7
NESIVADINA.
S. S. POLONIA Rugp. 24
S. S. L-ATVtA Rūgs. 21
Baltimore, Md. Am. Bonais
1,825.00 lite gauti nusipirkti " Drau
Pasažieriams tiesus pa tAravimas tarp UBAU-DANZIG-Halifax, Can,
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
Baizvele, Ohio
20.00 g ą " dienrašij pas p.
•

o r

i i
į V. W. RUTKAUSKAS Į I

Kj-

Mortgage

nas iš lengviausiu. geriausi\j ir pelningiausiu bizniu 'įdėjimas savo turto į statymo pirmos kliasos
Teatro namo. Turtas atneš milžiniška pelną ir visados augs, sykiu su pramonė. Taigi vertėtu kiek
vienam lietuviui apsvarstyti i r prisidėti prie šio didelio darbo. Jusu pinigai mintys ir patarnavi
mas privalo būti pamatu to judėjimo dabar yra laikas prisidėti prie Šios draugijos savo turtu kol
yra proga pirkite šėrus.
^
Taipgi pageidaujame narių visose Lietuvių kolonijose organizoti mūsų skyrius ir kur bus tin
karna vieta galėsime pastatyti Teatrą kur galėsite patys prižiūrėti ir visa t v a r k a \ e s t i ir iš to dide
li pelną gauti del saVes ir šėrininkų. Turėsit proga patys lavintis ir kitus lavinti gaunant patari
mus iš centro tos organizacijos. Kaip lošimai gyvu perstatymu taip ir krutamu paveikslu, nes
dirva yra labai plati tik reikia pasišventusiu veikėju ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti
šita organizacija viena iš didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai.
Vedėjai:

uo,,e

*

1-mo

Į DARBA TEATRO MYLETOJIAI

9. Gruodž. 3 d. Nuteriotosios Lietuvos Draug. Ko
mitetas (per Valst. Prezidentą) 9,000.00
,.10. Gruodž. 4 d. Cambridge, Mass. Katalikų Ko
mitetas (per Valst. Prezidentą) 29,269.00
I I . Gruodž. 14 d. Per kun. Cibulskį, Dayton,
Oliio
30.000.00
12. Gruodž. 14 d. Per kun. Cibulskį, Dayton,
Obio
,
5,500.00
13. Baland. 4 d. Chicago Liet. Dr. Tarybos ir L.
R. Kat. Fed. surinkta š. m. 16 d.
vasario
17,200.00
14. Baland. 29 d. Dr. Lietuvos Dukterų Chicagoje
per N. Karpienę
4,516.00
15. Baland. 29 d. Per Černiausko vestuvės Anspnijos lietuviai sudėjo
1,306.00
16. Baland. 30 d. P e r kun. M. Krupavičių iš
Buenos Aires lietuvių
J,826.74
17. Baland. 30 d. P e r kun. J . Staugaitį, kun. J .
Krasnicką iš Jersey City, N. J . 36,200.00
1B. Spalio 21 d. Per Žemaičių Vyskupą, kun.
Cibulskį Dayton, Ohio
2,000.00

•v

piningus ant

/

I. Gruod. 1 d. Tautos Fondas Amerikoje
200,000.00 auks. UcLj l O l l , v / 1 1 ĮO . . . • • • • « • • . . • < • . « • « • • • • • • < . . • . < . . . . « J. U"'. l.'v'
ir viza dykai, perkantiems pas mus laivakorte.
Parduodame draftus, čekius1 pagal dienos kursą, kuriuos galima išmainyti visose Lietuvos bankose
Derry,
N.
H.
22.00
,2. Sausio 15 d. Bridgeporto lietuvių kolonija (per
Donorą, P a
'... 25.00
V a l s t prezidentą)
35,000.00
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.
M
1 ' llvį H t M l v j * X a .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 uTiO"!
3. Sausio 22 cl. J . Trakšelis, Sheridan, P a . . . . 6,965.00
H i l 1 " , X •»• . « . • » . . . . . • . » . . . . . • • . . » . . . • . » » . . • » . . • • » . . »
I uivU
4. Sausio 14 d. Kvėdarnos par. piliečiai Chicagoje
E. Millinocket, Me
,
185.00
per Šukį
3,726.00
E. Toronto, Ontario, Canada
15.35. įBUlIlllIBIIilIllIMIIIIlilHMIlIlIlIlI
5. Gruodž. 15 d. Per kun. Čapliką, Worcester,
1
(Bus pabaiga).
Mass
217,700.00
6. Gruodž. 14 d. Per kun. Bukavecką, Ansonia,
A r vaikščioji ant krutamu paviekslu Teatro ? A r patemijai koki bizni varo ? Ar' pamislijai koA.
L.
R.
K.
LABDARINGOS
kįs pelnas yra del tu žmonių kurie savo pinigus įdėję j Teatru bizni ? Bet tas visas biznis svetim
€onn
21,020.00
taučių rankose kodėl ne lietuvių? Kad niekas nepradėjo, štai dabar proga stoti į eilė patyrusių žmo
SĄJUNGOS 1921 METŲ
7. Vasar. 2 d. Šv. Jono Kryžiaus dr-ja Chicago 2,000.JX)
nių tame biznije, ir nešti gera nauda pats sau ir lietuviškai visuomenei. Šios draugijos tikslas vysCENTRO VALDYBA.
8. Lapkr. 4 d. Cambridge, Mass. Katalikų
titi krutamu paveikslu pramonė tarp lietuvių ir lietuvių kalboj. Nes krutamu paveikslu yra vie
Komitetas

oje

*

»

»

»

»

^

»

»

»

»

*

I
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GARLAIVIU
LINIJŲ -

LAIVAKORTES [ LIETUVA

Dr. C. Z. Vezelis I

(t

'<.

I:

f

G. KUNAŠAUSKAS

I

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

•

v

va-

Braddock, Pa. Am. Bonais
Bulpitt, 111

;

50.00
358.73
219.00

IO. TYSKEVIČIĄ
314 E. Kensington Ave.

Reikalingas vargoninkas prie Šv.
Juozapo parap. Atsišaukite:
Rev. Jonas Kuras
114 Theodore Str.
Scranton, Penna.

Kreipkitės prie mūsų agentų Jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agt. 129 N. IiSSaūe St. CbJcago

BIZNIERIAI GARSINKJTES
"DRAUGE."

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ"

geiMiem*, ftngp. 18, » 2 l

ŪRSŪBKS
"—

~

v,
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• •

i •
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IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. miego, susipras lietuviais esančiais ir dėsis prie savo
Kuomet
gandas
pasiekė broliškos tautos "Didžiosios
klaipėdiškius, kad lenkai no Lietuvos," nes kur vienybė,
ri ir Klaipėdos kraštą po sa ten ir galybė, o. iš to visiems
vo globa pasigauti, sujudo la- lietuviams bus geriaus.
Beporteris,
biaus vietos lietuviai darbuoties ir žadinti dar nesusipra
tusius lietuvius prie veikimo
Kaunas. Žydų Spaudos pra
ir prie pamylėjimo savo kal nešimu Gudijoje
prasidėjo
bos ir tautos. Tų veikėjų pa žydų .pogromai. Ten dabar
stangomis buvo surengta Ma skaitlingos gaujos plėšia ir
žosios Lietuvos ūkininkų eks žudo žydus. Tokie pogromai
kursija į Kauną, kur buvo įvyko
Liubane
Kopatkeviširdingiausiai priimta ir vai čiuose, Puchobičiuose ir ki
šinama. Dabar tie ekskursan tuose miesteliuose. Žydai te
tai sugrįžę į savo kraštą per nai didelėj panikoj.
susirinkimus ir vakarus vis
ką išpasakoja savo kaimy MASKVA DEL LENKŲ I E
nams ir aplinkiniams gyven
LIETUVIŲ GINČŲ.
tojams, ką matė ir girdėjo
Paryžius. Specialia mūsų ko
Didžiojoje Lietuvoje, o - tas
iš
Paryžiaus
sukelia didelį entuziazmą ir respondentas
žadina prie tautiško susipra praneša, kad sužinojęs, buk
Čįčerinas įsakęs savo atsto
timo.
Pradeda jau vis daugiaus vui Anglijoje Krasinui pra
žmonių į susirinkimus, j va nešti &ng\ų valdžiai, kad ru
karus lankyties ir godžiai sai bolševikai paskelbsią len
kiaušy ties savo veikėjų apie kams karą, jei pastarieji pul
tėvynės meilę, apie tai, kad sią Lietuvą. Bušams esą len
dabar ne laikas snausti arba kų-lietuvių ginčas nesąs abe
miegoti, kuomet aplinkui vi jotinas, jie labai tuo reikalu
si bruzda, juda, veikia, dirba. interesuojasi ir norėtų daly
Dirba saviškiai, dirba ir prie vauti su kitų valstybių atsto
šai ir kas daugiaus veikia, vais prie to klausinio rišimo.
daugiaus ir naudosis.
Prie
tokio tautiško sukilimo labai (Ž. B. M-jos Spaudos Skyr.)
geibsta Klaipėdos giedorių
LIETUVIŲ DELEGACIJA
choras " Aidas,'' kuris vi
!
PAS
PRtįjftĖNf
£
HAB1
sur dalyvauja* kur, t i k t a i ^
;
i .DLNUH.;* : ' h .
ki.tautiška'pramoga ar šven
tė yra apvaikščiojama ir sa
Amerikos žydi]
laikraščio
vo gražiomis dainomis kiaušy
tojus žavėti žavėja ir už šir " T o g " pranešimu, prezidentas
džių griebia ir tokiu būdu juo r\arcjinga6 prieš kurį laiką
se uždega tėvynės meilę. Pra prieine Amerikos lietuvių de
kalbos ir paskaitos daugiaus legaciją, atėjusių prašyti savo
veikia j protą, o daintĮg į šir tėvynės Lietuvos pripažinimo.
Delegacija atstovavo organi
dį.
Štai " R y t o j a u s " No. 28, zuotiems Amerikos lietuviams,
Prūsų letuvių savaitinis laik kurie sušaukė Washington~'e
raštis aprašo koncertą, kokį trijų di?nų konferenciją. Lie
surengė " A i d a s "
Medyne: tuviai įteikė prezidantui savo
"Žmonių toj dienoj buvo tiek tautiečių Amerikos piliečių
daug supludusity, kaip lig šiol peticiją.
Teisėjas Aronas J . Levy iš
dar niekados tame kaime ne
buvo. Visur viskas tik mar New Yorko palydėjo lietuvių de
gavo, judėjo ir gyvavo. O legaciją į prezidento rūmus ir
kad čia daugiausia lietuvių, dalyvavo peticijos įteikime H a
atrodė klaipėdiškių lietuvaičių rdingui. Kai delegacija jau sto
rūbai. Aidiškiai savo uždavi vėjo prieš prezidentą, atvyko
nį labai gražiai atliko. Žmo UŽrub. reikalų sekretorius Hu
nių ūpas aidiškių stambiais ghes. Pamatęs teisėją Aroną
balsais sužadintas, labai pa J . Levy, jis paklausė jo kaip
kilo. Rodėsi, lyg tikra lietu žydai yra nusistatę del Lietu
viška šventė esanti.
vos pripažinimą
klausimo?
Matyt, jog lietuvystės prie L e vy a'tsake, jog žydai įvertiną
šams
nesiseka
lietuviškąjį tai, kad Liet. yra geruose są
gaivalą nuslopinti, bet kad jis ntykiuose su žydais ir todėl
tik juo gyvesnis ir galingesnis mes esame už oficijalinį Lietu
pastoja, juo jie jį stengiasi vos respublikos pripažinimą iš
panaikinti ir pasauliui įkalin Amerikos pusės. P.Levy parei
ti, kad Klaipėdos krašto kul škimas padarė labai gerą
įspūdį ant p. Hughes.
tūra, girdi, esanti vokiška.
Šita šVentė labai gyva buvo
Savo peticijoj lietuviai kai
ypač ir tuo, kad lietuviai dau po vieną iš žymiausių punktų
giausiai klausėsi papasakoji pripažinimui nurodo
faktą,
mų tų, kurie nesenai buvo kad Lietuva pripažino tautinių
Kaune apsilankę. Čia nepra mažumų teises ir Lietuvos Miėjai nei vieno pasikalbančių nisterių Kabinete yra du tam
jų būrelio, kuriame nebūtų a- tikru Ministerių: žydų ir gu
į>ie tai kalbama.
Rašytojas dų reikalams.
šių eilių turėjo įspūdį, kad
Pastarajame lietuvių kon
Kaune apsilankiusiųjų pasa ferencijos posėdy Washingtok o m a i visuose, kurie* to tik n ' e buvo priimta rezoliucija
pasiklausė — o jų buvo šim išreikšti padėką teisėjui Arotai iš visų kraštų, sužadino
nui Levy už jo suteiktą pageltuos pačius jausmus, ką pasą
bą įteikiant peticiją prezidenkotojai patįs Kaune jautė. O
tui.
, tų pasakojimų gerąją įtekmę
T a r p delegatų kurie įteikė
" A i d o " giedojimai tik dar
padidino.
Taigi šitas 140 prezidentui Hardingui peticiją
Prūsų lietuvių apsilankymas buvo p.Hiršovičius, Lietuvon
Kaune Prūsų lietuviuose prie Generalinio Konsulio Berlyne
lankumą Didžiajai Lietuvai ir p. Gir Savičiaus brolvaikis.
——
Lietuvos valstybei rodos bus
prikėlęs daug daugiaus, negu VILNIAUS MIESTO TARY
BOS ANTISEMITIZMAS.
viskas k i t a s . "
Iš to mary ties, kad gi eitu
laiku visi Klaipėdos krašto
Vardu "pasikėsinimas ant
lietuviai oakils iš tautiško mūsų * teisių' Vilniaus žydų
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(Bus daugiau)
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Kreipkitės tuojaus del* informacijų^ J a u turime daugybę prirengtų ipasažierių, su kuriais fcus pasiųstas.
SPECIALIS.MUSŲ PASIUNTINYS f Mbntrearą i r St. John. Kas norėtu turėti patogia kelionę nepraleiskite•

progos. Atsišaukite tuojaus. Visi paSažieriai apleis Chi cagą 25 dieną Rugpjūčio, 5-tą vai. vak. nuo Pearbora
stoties. Siunčiame pinigus į Lietuvą su geriausiu pasisekimu. Išmokame visose Lietuvos pastose " C A S H " . laike
24-28 dienų, be jokio atitraukimo. Turime daugybę pa dėkavonių iš Amerikos Lietuvių, taipgi ir ii Europos,
kurių jokiu būdu negalima čia sutalpinti. Meldžiame ateikite pamatyti. Pinigus per telegrafą, už LABAI MAŽA

m

KAINĄ dastatome į porą dienų. Turime pašto skyrių Chicagos Post Office Station 60 iš k u r galima gauti
Tarptautinių Money Orderių į visas dalis .pasaulio, t a i p g i Letters of Credit su Travellers' Checks, vkuriuos vartoja v į s i biznieriai Europoje.

-

Mandagus ir teisingas patarnavimas.
Ateikite persitikrinti.

v

Paul P. Baltutis And Company
I
i
l

901 West 33-rd Street

.

•

Chicago, Illinois.

..

•

•

Priešais iv. Jurgio Bažnyčios a ntBridgeporto.

Telefonu Yards 4669
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Užsisakykite "Laivą"
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Iš Montreal iki Klaipėdos arba
Karaliaučiaus $107.10
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00.

Chicago, Illinois.

=

Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkija, nes kelionėje per
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. DidiUusi
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui

1

•

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

įt-,

i'|

,

• Cash arba ant lengvų iš mokesčių. Sis
Telefonas Monroe 3 6 8 3
I
S
r
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigui
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas ifrną^n ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no-*
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba banko*

=

petai, Kanai, Victrolos,
ISiuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc.
I |

V

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikai gaus darbą daugiau
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus
šiuo adresu:
^

LITHCANIAN SALES CORPORATION
414

DIZAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHICA60J
• I I i II.
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Laivakortes į L i e t u v ą
per Klaipėdą

1
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LAIVA/

2334 6o. Oakley Avenue

I?

.H.
v J.

"LAIVAS^ eina kartą į savaite,
"LAtVE?*' W p i ^
jų paaiš
kinimas,
j
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo jr darbų.
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
"LAIVAS" visur ir visiems naudingos, bet naudingiausias
y< lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų"*turėtų plaukti
kodaugiausia.
"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
Adresas

RUSIJOS.

T

•

\
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Radandai, Pečiai, Kar- -

y

••

4

•
t
Oia Amerikos pašelpinės
organizacijos atstovai sako,
kad kaip ilgai bolševikai nepaliuosuos visų. amerikonų,
taip ilgai Amerika nešelps
Rusijos. O gal ir visai atsįsakys nuo to žygio.

^^^
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LAI V AKOTES Į LIETUVA BE PERSĖDIMO...

klausimą,

pirmininkas primenė susirin
kimui apie dar svarbesnį ir nea
tidėliojamą klausimą del tak
sos vežėjams, kurie stovi 10-toj
vietoj dienotvarkėj. Atstovas
Šapiro paprašė
pirmininko,
kad jis laikytųsi dinotvarkės,
t. y. statytų svarstymui 7-tą
punktą. Pirmininkas su pasi
piktinimu atsakė, jog vien tik
jis turi teisės nustatyti ir net
pakeisti dienotvarke ir jei jis
ras, kad t a y y į k i t a s klausimas
yra svarbesnis ir skubesnis, tai
jis gali a t i d a i g>mažiaus svarbius^^KjImraBr svarstyti sva
rbipsnUio^įuSvr Jfr.
Vigodskispastebėjoj k a ^ m s t a t y t i dknotvarke p r i ^ i f t ^ pinniriinkul,
bet pakeisti ją gali tik plenu
mas. Įtai Bankovskis (pirmi
ninkas) atsakė, jog jis turi tei
sės pastatyti pirmiau dienot
varkėj svarbesnį klasimą. Dr.
Vigodskis su pasipikiinimu at
sakė: jei yra svarbesni klausi
mai, kaip našlaičai be duonOs,
seneliai, mirštantieji badu ir
liekantieji be pastogės, tai te
gul pirm i ninkas stato balsavi
mui, klausimą apie dienotvar
kę. Balsų dauguma, prieš Žydų
balsus, nutarta kad vežėjų klau
s imas yra svarbesnis. Beto dar
reikėjo svarstyti 8-tą punktą
apie aprovizacijos
skyriaus
darbuote.

i"

1
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laikraštis "Uilser T o g " talpi
na Vilniaus Miesto Tarybos
plenarinio posėdžio iš š. m, lie
pos 7 d. apyskaitą. Posėdžio
dienotvarkėj buvo ilgas klau
simų sąrašas, kurių tarpe sep
tintoj vietoj buvo dabartinis
žydų bendruomenės memoran
dumas apie neteisėtumus, Mie
sto Tarybos daromus dėl sutsidijų išmokėjimo žydų įstai
goms. Apsvarsčius pirmus 6
punktus pirmininkas Bankovskis (endflkas) visai netikėtai
žydų atstov. praleido 7-tą pu
nktą, sakydamas, jog dienot
varkėj yra daug neatidėlioja
mų svarbių klasimų, tai jis nu
tarė tuoj pereiti prie tolimos
nio punkto, kuriame kalbama
apie labai " s v a r b ų " klausimą
del nustatymo mokesnio kar
vėm ir ožkom,
" U n s e r Tog"toliaus praneša;
Pabaigus svarstyti šį labai
svarbų

1

Broadway, Boston 27, Mass.

Jeigu patogiau taii kreipiate* | skyrius:

Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Š a t e Oorp.
3313 So. Halsted St.
300 Savoy Theatra Buldg.
Chicago Tel. Yards 6062
Wilkes-B*n*# Pa.
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9 -X)0 ryte iki 6 4M) vaka
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomaa iki 9&0 vai
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3.-00 po pietų.
7llllllllllIIllllllll|l|IIIJllll|l|I|IlIIIIMI!flllJllllUllllllII|IIIIIIHMlMftHIIllHU*ftiat1ltlll

P1A*L QUBBN KONCBRTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musę krautuvė—viena & didžiausių Cbicagoje
Parduodame už žemiausia kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių Uučk&ma drukuoti ir ofiao darbams yra naujaųldo« mados. ŲHaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertiniu geriausJTl, an»oniką fusiškų ir prūsiška J<4irbysčių. Balalaikų, gitarą ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ^ženklus draugystėms, taisome laikrodžius \t
muzikališku* instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
46S2 So. ASHLAND AVR,
CHIOAOO, I L L
Telefonas: DKOVKK 7309

^Hiiiiiiiiiiiiii"»»»»in»niiiiiiiiiii»iiiHiiiiiiMiiiiiiiii»iiiiiuniiitiiiiiimmmiwHHi

- Po CONRAD
UETUV1S FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St„ Chicago, BL

Kuria gaunate pareJkelus \M Uetvvoe
neatideliodami pasidarykite danaieju atf»
dideliu*, |fee perimame sepne Įrmlmniau
didelius. Sudedam ant vieno Ii kelių skir
tingų.
Traukiame paveikslus Mmsese. prie
Bažnyčios, sueigose, veseiUose, grupes,
pavienius Ir tt Darba atliekame klišes
riausia.
Phone Drover fStt

SKAITYKITE IR PUTINKITE

Šeštadienis,

ftugp.

13, 192t

t

DRAOGKS

—
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MOKSLEIVIŲ 10
i
|
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V A L D O V O S U N U S

JUBILEJINIS SEIMAS

Urinė šešių vaizdų drama.
Šeštadieny, rugp. 27 d. School Hali svetainėj, 48-tos irHonore gat.

SEIMAS {VYKS RUGPJŪČIO 23, 24, ir 25 D. CHICAGO, ILL. SEIMAS PRASIDĖS ŠV. MIŠIOMS 9 VAL. RYTO, DIEVO APVEIZDOS BAŽNYČIOJ, 18-TOS IR UNION GAT. TUOJAUS
PO PAMALDŲ PRASIDĖS SEIMO SESIJOS TOS PAČIOS PAR. SVETAINĖJE.

ši drama parašyta Putino, fr niekur da nuvaidinta. JI vaizduoja rciškiai ir j_u~mijigai Lietuvos kilimą iš priespaudos
ir žengimą į laisvę. Vaidins žymus scenos mėgėjai-artistai
V. Linkus ir kiti.

13

i

POSEIMINIAI
Penktadieny] rugp. 26 d. programas sudėtinis iš vaidfn.mo, tolų, paskaitos ir pasilinksminimo.

S
5

|

Sekmadieny, rugp. 28 d. Bohemian Slav. Am. svetainėj, 1436-40 W. 18-tas gat.

:

l

2-ra moksleivių kuopa vaidins iš Lietuvos vaizdelį; dainininkė p-nia M. .Janušauskienė daijluos. Gcrb. Kun. I>r. Ig. česai
tis, "Draugo" redaktorius, duos paskaita; moksleivis Pctrošcvlėius grieš aut smuiko*, šokiai.
šį vakare rengia Yalparaiso Universiteto studentai.

Programa išpildys žymus Cliicagos Lietuviai dailininkai, k- v. poni M".. Janušauskienė, ponai Saboniai, Ramanauską•=,
Petkiutė. S. Kirutė, PctroševiCius Ir kiti. P o koncertui bus pasilinksminimas su šokiais.
Visuose vakaruose gros Ewerskio orkestrą.
Visu vakaru, programo pradžia 7:30 vai. vak.

A.

Visus kviečiame į moksleivių rengiamus vakarų programų*! Programuose visi rasite dvasinio peno, o Jusu atsilanky
mas parems moksleivius ir sustiprins jų dvasią.
Vakarų tikietus galima gauti prie moksleivių ir šiose vietose: — Baltučio ofise 33-rd ir Aubum gat., Darbininku Krau
tuvėje 1447 So. SO^th Court, Cicero, m., Taiposgi pas artistus.

Sis vakaras atsibus Dievo Apveizdos par. svetainėj 18-tos ir Union gat.
!

k. v. 3 . Balsis, A. Preitlkaitė, A. licnaitis, J. Urbiutė, J. Vilimas,

KONCERTAS

~—————•—_

|
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Tel. Canal

Ž57

Vak. Ca_al

311S j

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgus

I
i
i

LIETUVUI AMERIKOJE.
»••*<• »••»
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L. VYČIŲ 102 KP. DVASIOS
MOKSLEIVIŲ KUOPOS SU
VADO ATSAKYMAS Į P.
SIRINKIMAS. VALDYĘ4
MEDELIO UŽSIPULDI
RINKO. RENGIASI
NĖJIMUS.
PRIE SEIMO.

IMU So. Halsted Street
ralandos: l t iki l t ryto; 1 iki 4

po ptet. I iki • vakar*.

Detroit, Mich. Senas lietuvių
priežodis sako: — t 4 Su durnu
<lu turgų'*. Nejaugi šią skau
džią teisybę reikia taikinti
Medelio replikoms "Drauge
prieš L. Vyčius! Nežinau del-

Valparaiso, Ind. L. R. K. M.
S. A. antra kuopa laikė dvisa
vaitinį susirinkimą,
(rvokią
dieną, Red). Tai buvo pasku
tinis vasaros bertainio susirin
kimas. Nedaug narių susirinko, bet jau gal Medelio toks- kiman atsilankė. Nežinia del
ūpas, kad apie ką tik plunks-j kokios priežasties.
ną pakrapštys žiūrėk jau ką | Kuopa rinko valdybą. Jon
ir beužgaunąs. Tai jau matyt j išrinkta šie: J . Pairtienius —
*TeL Yards 6666
Blvd. 8448 tokia jojo chroniška liga-per- pinu., Jonas J. Pocius—pirm.
sipildymas tulžės. Žinoma L. ipageib., raštininku iki sekanDr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Ck4rnrga» lt
Vyčiai, tai Medeliui krislas a- čio susirinkimo paliko Jonas
kyje. Nekaltai užsipuolė ant L. Pocius,iždininku išrinko J. J.
•101 B. Halsted 8k Chicago.
Valandos: 10—U 18 ryto 1—1 Ir Vyčių 102 kuopos ir kada šie Šliką, korespondentu paliko
•—I vakare Nad. lt—11 Ii ryto.
per savo valdybą davė švelnų j tą patį iki kito susirinkimo,
<M • • » • • I
w
atsakymą, nepamatuotiems $_| Svarstė apie Xr^.iji S^r°įri
> y !
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IJETUVYS GRABORITJS
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.

E
1

FABIONAS

S. D. LACHAVVICZ
4 W. 23rd Placc
Chicago, D l
Tel. Canal 2199

i

809 W. 35th St. Į

ir

(kamp. 35 ir Halsted S t )
s

CHICAGO, ILLINOIS.

MICKIAVIČE

1898
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L YAKUB0WSKI

M. E. ZALDOKAS

• - - - «

DR. A. K. RUTKAUSKAS

OR. G. M. GLASER

MOKYKLA

C'OM'MB-A

BERENGARIA
ALGERIA
ALBA!«A

Rngp.
Rugp.

Rogp.
Rugp.'
Rugp.

•>»"^ t 0

•**+•

4_t-,

Jei norite siusgiąl Ir geriausiais laivais parkeliauti { Lietuvą, kurie parveš
jumis tiesiog j Lietuvos žemėje prieplaukas, kaip tai: j Piliau, Karaliaučių ir
Liepoją, apsilenkiant lenkų Danslgo Juosta ir išvengiant daugel išlaidų ir ne
malonumo, tai kreipkitės pas rhus ypatUkai ar per laiškus užsisakymui sau
vietos ant geriausių ir greičiausių kavų. išplaukiaučių iš New Yorko šiuose
vasaros mėnesiuose J virš minėtus portua
IAIVAKORTKS PARDUODAMK KOMPANIJŲ NUSTATYTOMIS KAINOMI*.
Padarome pasportus trumpame laike ir žemiausiomis kainomis. Užlaikome du
viešbučiu parankumo dėlei Iškeliaujančių ir atkeliaujančių.
Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio beveik nei vienas atke
liaujantis ar iškeliaujantis noapsllenkia; ir kadangi čionai visokie parankumai
ant vietos: {vairiausios valdiakos ištaigos o net ir patys laivai po pat mūsų du
rimis, suteiks jumis daugel parankumo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų.
Jei nori pasiųsti^ pinigų-pagclbos saviems Lietuvoje ar pasidėti juos J Lie
tuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pastūmėti savo tėvynę
prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės pas mus, o mes greitai, teisingai
ir pigiausiai darbą atliksime ir jumis reikalingus liudijimus pristatysime be
jokio laiko gaišinimo. Reikalaukite mukų dieninio Lietuvos auksinų kurso, su
rašo išplaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingos informacijos.
Atvažinve New Yorkan pasaukite mus ant telefoną,' o mes su automobiliu
pribusime Jumis ' ir jūsų bagažo parsivežti.
Telephone: Spring 9537

GEORGE BARTASlUS-Immigrant Service Corporation
498 Washinffto_ St. (Cor. Spring St.). New York, K. V.

Negrįžkite į Lietuvą
be gyduolių, kurias mes sutaisom keleiviams del visokių ligų kelio
nėj ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su skrinelė gyduolių įdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų
vartot.
*

Ch. Montvido VaistinySia
1824 Wabansia Avenue

=

—_——
a-------

ANT PARDAVIMO
labai pigiai
kampinis, 4 augščių namas 8 krau
tuvė-. 12 pagyvenimu, lotas 50 pė
13
ftlDELIS
BARGENAS.
Ant
parda
dų riųidos nešar $325.00 J mėnesi.
PARSIDUODA: Gramafotias U' an13
vimo 3 augšdlų namas au kitų na- Kaina $20,500.00. Atsišaukite tuo-,
18 ?"mls verdamas pečius. Parsiduos už j m e l i l |
.užpakaąj,
Kaina
ir b a r n e
jaus pas 6javfc$nk$.
'*
20 teisingą pasiulijimą.
$2,800.
,'
Albert Hlavacck.
201
162« N. Oakley A T C 2 FL
Chicago. 2118 W. 21 st. St.
1527 So. Morgan Str.
Clucago, I1L
P_tcp« Canal 2?M
JE

-_,

-.,_}

DR. A. L YUŠKA

•

1900 S. Halsted Str.
TeL Ganai t i l t
Valandos: 10 ryto iki
Gyvenimas:
Tel.

t

vakaro

'_•»'«.— • — ! » » »

l

l

^iteg^=^-S_r~-^^_i-g«. "įi- ;^g^. i • :>"3 g g g

IPiione Seeley

7489

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specijaliai visokias vynj Ir
moterų lytiškas ligas
2401 Ma-lison Str., kampas Western Ave., Chicago

Dr. M. T. STRIKOL'IS I

I Lietuvis Gydytojas Ir OhlrurgosJ
Peoples Teatro -Tame
1616 W. 47tk Str. TeL BouL
: Valandos: 8 lkl 8 vak. Nedėl 16
• l k l l t ryte.
Rea. 1 9 1 . W. 48rd
Nuo ryto Iki piet.
gTel. McKlnley 168

s

S

1811 W. t8rd Bt*.
Proepeet S4C1
mį

<s_igY-^^^r^'«^T^g^*^ylT?.r/šni?f::

Dr. M. Stupnickiį
i 3107 So. Morgan Street

-_

Chicago, Iii.

-—

i

CARMANIA

ii.I

Keliaujančių Lietuvon Domei

|¥ASLK»AL1

P E R CHERBOCRG SOUTHAMPTON
LIVERPOOL and GLASGOW

fli

*jir> •

Dr. K. NURKAITIS

DR.A.A.K0TH,

L. Vyčių 102 kp. dvasiškas)
V. Paukštis,
vadovas.
4602 S. Fairfield Ave. CJiisago.

^

M

DR. S. N AIKELIS

- • » _ _ • < « $5.00
7V.VV
Taksų

H

3m

•_'_<

Fotograf-Stas

9155.00

ap

-'j*>

•

J. P. WMTCHES
.kiltyse Medelis rėžia iš petį
Lavvyer
jau nebe vien prieš L. Vyčius, 1 prie X-jo Seimo. J i daug iš jo
LIETUVIS ADVOKATAS
bet daugiausia prieš 102 kuo- tikiasi. Neabejoja apie jo pa
Diėn.: R. 511-127 N. Dearborn St.
, Tel. Dearborn 6096
kpos dvasišką vadovą, kun. L sisekimą. Ypatingai ši kuopa
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave.
ren il
ražl
Boreiši
L.
Vyčių
102
kp.
atsaky
^
S
l
programą,
kad
Tel. Yards 1053
jt»—'—'—i— • _—' — — _ _ » — _ » — » — • • • » _i
blltu k u o m i
K-^*»«" »
_ » • » » — — » —» — • — — — »•»«• — — •
* ^ »{
mą po kurio valdyba nesidrokatalikams valpa7
vi padėti savo pilnus vardus, raisiečiams pasirodyti. Dešim
TeL Off. Humboldt 4830
ženklan rimtumo, Medelis va tasis Seimas bus Chicagoje
Rea Humboldt 3393 .
614
W.
18
Street
dino -neteisingu issi kalbinėji-1 rugpjūčio 23, 24, 25 d. S. m.,
.
i
LO-TTVIB
n i u " o pats nedrįsdamas viešai D i e v o Apveizdos parapijoj,
Chicago, UI.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
ARKITEKTAS
Ofisas Ir Gyvenimo vist*
paremti savo plepalų dangsto-! Valparaiso Universitet6 nio
8862 Sooth Halsted Street
lm ta
1263 N. Paulina St.
si slapyvarde. Matydamas kad »
' * Prasidės rugsėjo 20
Aat T M M I tatvermml State H_a*
Kamp. Milvraukee Ave.
~rzr-'
4 Ka
mail
Valandos nuo l t iki 11 ryte; n no
Chicago.
pasaulį melu p e r ė j a n e s u g r į - 1
*
° mokyklon važiuo
1 iki 4 po pietų: nuo 7 iki t vak.
U
ir
ĘuropsanAmerican
B"
reau
Nedėliomis nuo l t Iki _,
ži, graibstosi ir mėgina visą!
pasimokyti tai leng
Tel-f-na* Vi
kalte suversti ant manęs, b u k i v i a u s l a 7™ Valparaise, nes ji Fabionas ir Mickievicz ved.
aš ją net dviejų L. Vyčiams P ™ P ^ u s i a mokykla del mu- buvę A. Petraitis Ir S. I* Fabionas
siąstų laišku neperdaves. Ne- s u vargdieniu žmonių. Ypatin- Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
su niekam užtūrėjęs jokio laiš-i^. 1 ' ^ į į * * ^ r i a u s i a ? r a
MOTARUUfiAS
Gydytojas Ir Chirurgas
ko. Viešai Medeliui paskelbiu, f 3°J« " a k y t i s . •
^
Real Estate, Paskolos, Insorlnal
Ir tt.
4441 So. Western Ave.
kad -iš šv. Petro parapijos Butų pageidaujamų, kad dau 801 W. S5th St., Ramp. Halsted St.
DAR VTElf AS STEBUKIANGAS
giausia
katalikų
privažiuotų
Telefonas Lafayette 4146
Tel. Ikiulevard 011
DAKTARAS CHICAGOJ
rast., S. Atkočiūno ne_ii ga9 Iki t kasdieną
del sekančio bertainio. Tada Vak.: Vai.:
1-1 po
Valandos; t - l l rytais .1-1
Naują. DantJ Jdėdu
litar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
vęs L. Vyčių 102 kuopai ad
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie
Ned.: iki t po pietų.
Naujas Akis Sudedu
antra
kuopa
parodytų
Valpa
niais tiktai po pietų 1 iki I.
resuoto nei vieno laiško. Jei
Vidurius benzinu ir pjuvaraiso apielinkę ir ką ji gali
mus išvalau
Meik'lis teisotai prirodįs, esu su teatrais, parkalbomis ir t. t.
Krumplius Alyva patepu
18—
uiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiijiiii
Ofisq. apleidęs jaučiasi
kaip
apturėjęs laiškus, bet neatida
Augštuolėlis.
nuu-jai padirbtas laikrodėlis
Rea. 1131 Indepondence Rtvd.
viau kam prigulėjo duodu 500
Telefonas Von Bnrcn 114
dol.
Kitaip
Medelis
lieka
su
Prakukuoja 30 metai.
ANT PARDAVIMO.
Ofisas 1141 So. Morgan Bt.
visomis savo replikomis viešu
Akinių Pritaikytojas
Parsiikioda medinis namas
Kert* 11-ro 8C,
Chicago, LU.
2201 \V. 22 St. kamp. Leavitt
melagiu. Kad 79 kuopa gavo
8PECIJ AUSTAS
Rusas Gydytojas rt Chirurgas
Brighton
Parke
2
pagyvenimu
Ant Bankos Viršaus.
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ehronuo Jūsų lašką ir nedalyvavo
SpecUalistas Moteriškų, Vyriskn
1
Tel. Canal 6222
5 ir 4 kambarių elektra , gazas
nlfikų Ilgų.
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų
tai tas nereiškia, kad 102 kuo
OFISO VALANDOS: Nno l t ryto
maudines
tiktai
$3,150
dol.
ii
VALAJTDOS:
10—11 ryto 2 t pt
iki 1 po pietų, ano t iki 1 valau
pa
butų
avusiUž
kitas
kuo
dą vakaro.
Garages del vienos mašinas pietų, 7—8 vak. Nedėlioniis 10—11 ė
Nedėliomis n o I iki l po plot.
pas neatsakau, bet kaipo 102
S854 So. Halsted St., nhlęagi
randps neša $40.00 dol. aiit mė OflsM Telefonas
AMERIKOS LIETUVIU
Telefonas Yards 687
Drover' t e t a
dvasiškas
vadovas
turiu
pasa
— — — — — — — - _ _ — _ — — — _ — _ • • •
nesio,.
.
.
. ailHlllllllllllllllllllllllllllllllHMIlIttlIilti
kyti, kad mūsų kuopa jokio
Parsiduoda vieuas
Lotas
pakvietimo nėra gavusi ir kai}
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos
Brighton Parke vienoj iš gekalbų, aritmetikos, knygvedystės, stemano vardą Medeliui valkioti
ria.usių vietų Brighton Parko.
nografijosį typewritlng, pirklybos tei
ir įsinuoti nepavelysiu ir, kad
sių, Suv. Valšt. istorijos, abelnos isto
Lotas turi" 26 pėdas pločio už
rijos, geografijos, politikinės eoknoPerkėlė KCAVO ofisą po uam
p. Medelis užuot rėžęs mon* f ^ g m v i s k a _ i š t a j s y t a i r
^
oiijos, pilielystės, dailiaražystės.
lus L. Vyčiams ir juos s m e i - l m o k ė t a c a s } u
J4729 So. Ashland Avebiuj Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų: vakarais nuo €
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY žęs atsimintu priežodį — "NeSpeciJalisUM
Parsiduoda 5 šėrai The Co- D_aOV\T, MOTERA ir VYRŲ LIGUI Iki 10 i x l . - } •
1. MVAI. ŠAUNUS APSIEJIMAS
SU SLEUEIVIAIS.
spiauk. šulinin, gal ir prisieis o p e r a t i v e S o c i e t y o f America, |7alandosnuo 10 iki 1S išryto; m*
3106 S. H&lsted St, Chicago.
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
to paties atsigert
ir a r b a -_ G r o š e r ies Cooperative' lt iki S po pietų; nuo 7 iki 8 : I t |
[rakau e. Nedėlioraia l f kii )
ar netoli jo.
pereitą sekmadieni
mačiau t ^ $ 1 2 6.00 dol. cash o likusiu?
Ttlcfouaa Drexe] SM8f
~.
-»<_Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir Medelį bežaidžiant-L. V y c i ų ^ flj.ooįol į mėnosi sero kai•
a - - - R B B K B a a R | | |
n—
visas Baltiko Valstijos tiesiai 102 kp. išvažiavime, nors p o j n a $ 5 0 0 0 d o l
*-*,
Dr. I. L MAKARAS
į Danzig. ,
Detroitą žodžiu ir po laikraš
Priežastis pardavimą į Lie Telefonas Armitapre 9770
TJetuvys Gydytojas ir Ctiirurgs*
MARYAN S. R0ZYCK1
čius raštu nepaleidžia progos tuva važavimas greitu laiku
Ofisas
10900 So. Michigan Ave.
ML'ZYEOS DIREKTORIUS
Rugp. 18
PANNONIA
Vai.
10
iki l t ryte; 1 lkl
4 pd
• •••••
nesmeižęs. " B e t geros akys tūrių parduoti kas manote gy
Mokytoja* Piano, Teorljog ir
piet,
f
:
t
«
Iki
8:t0
vakare
Eompozicijoi
venti ilgiau Amerikoj nepra
Realdencijs: 10683 Perry Ave.
U Kl.
_031 IT. Westcro Aro,
R I Kl. durnų nebijo".
CnJcajro,
III.
HAMRURG
1145.00
Tel. Pullman
iii
$125.00
Kun. Ignas F. Borcišis, leiskite progos' pasinaudoti.
%—'•
»
—
»
»
»
»
•
*
-•<
•
•
•
»
«
»
^ » • _»»**įį
DA5ZIG
$200.00

ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLOG.
l t So. La Salle St.
Valandos: 9 ryto iki B po pietų
- Panedėllale iki t vakare ^
Nedėliomis ofisas uždarytas

I

Kreipkitės žiotse valandose kasdiena nuo 9 ryto iki G po pietų, vakarais:
Utarn. Ketv. ir Nubatoj, iki 9 valandai,
Nedėliomis: nuo 9 ryto iki 3 po 'pietų.

£!*3EC$-C
Tel. Randolph

i

Visi Lietuviai gerai žino jog mes šimtais siunčiam žmonės į Lie
tuva ir būdami laivokorčiu 'biznije, mes, gaunam daug geru namų ir
farmu ant pardavimą už pigia kaina, nes tie žmonės kurie nori išva
žuoti į Lietuva parduoda už tokias kainas net stebėtina. Malonėkite
atsilankyti į mūsų Biurą ir išsirinkti iš mūsų Bargenu sau narna ar
farma iš kur tikrai busit užganėdinti.
Taipgi jus galete gauti pas mus pirkti pirmus mortgečius nuo 6
iki 8 procentu. Nuošimčius išmoka kas puse metu po suma kas meta.
Geriausis investmentas be jokios rizikos, nes pinigai bus visiškai sau
giai ir atneš dideli nuošimti.
Pas mus gausite teisinga ir sąžiniška patarnavimą.

§

_______

S'TINE DRESMAE1NO
COLLEGES
[6205 H. Halsted, 2407 W. MfeUson,]
1860 H. Wells St.
137 Mokyklos Jungi. Valstijose,
Moko Siuvimo, Patternų Ktrpi[mo, Designing bisniui Ir narnama.*
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.
[Mokslas
lengvais
atmokė JI mala. j
[Klesoa dienomis Ir vakarais.
Pa-<
{reikalaukit knygeles.
Tel. Seeley 1(41
SARA PATEK, pirmininkė.

P A S T A B A .

CHICAGO^ ILLINOIS
Telefonas Varus 6081
Valandos: — S lkl 11 U ryto
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
-ils nuo I iki 8 vai. vakare (
:^^A , =-£-ž£_e^- ; _^3rjįE_į,^j_iĮ_y
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Mtedienis,

DRAUGAS

Rugp. 13, 1921

Darže, • Ri verside, 111. j
Į NEPAPRASTAS PIKNIKAS! Bergman's INŽANGA
NEBRANGI.
s
•

•

x

:

Rengiamas

*

•
•
•

' ŠV. KAZIMIERO AKADEM. REMEJŲ DRAUGIJOS
iciifiiiiiitiiitiaiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifiiiifififiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiitMiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiiiiafiiiii

Nedalioj, Rugp.-Aug. 14,1921

1
1

Apart visų kitų nepaprastų dalykų kuriuos turėsite progą pamatyt, ketina dar atsilankyti
Raseinių. Magdė su šimtu kišenių ir Ickus su baronkomis. Taigi nei vienas nepraleiskite šios pro-

•

gos ir atsilankykite ant šio«'puikaus pikniiiko.

|

^

.

Šv. Kazim. Akad. Rem. Dr-ja.

Nuoširdžiai visus kviečia

•

•1

R. Dr-jos narės deda visas jė- ^llIlllIlIllllllliiiiiiilliiiliiiiliiifiliiiiiiiiiiliiEiiiiiiisiiiiiiiiiiiiisiiiiiEįiiiiiiiiiiiiiiiiir I jĮiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮi
gas kad piknikas nusisektų. [S
Gamina skanius gėrimus, so
čius ir skanius užkandžius;
TEISĖJAS PERSPĖJA KON- SUMAŽINO DARBO DIENĄ. svečių priėmimo komisija ren
TA RENGTAS
gia visokių netikėtų siurprizų
TRAKTORIUS IR DARBI
Šv. Juozapo Apek. Draugijos
Rugpjūčio 9 d., Goodman bei malonumų. Pikniko komisi
NINKŲ VADUS.
RUGP.-AUGUST 14 D„ 1921 M.
ijl
Mfg. Co. pranešė saVo darbi ja šaimi, šeimininkės pagarsė
Polonia Grove-Darže
Teisėjas Landis visgi dar ninkams jog pradedant nuąšeš jusios virėjos, visos darbinin
Higuins Ave. and f»1_st S t., Jefferson Park, 111.
buojasi, kad kuoveikiaus pa tadienio, 13 d. rugp. bus dir kės pasidalino į sekcijas ir ža
S Pradžia 10 vai. ryte
įžanga SOo. Ypataf.
Kur Jie Bus Gerai Apsaugoti Ir Neš Nuošimti.
baigti ginčus del namu staty bama tik penkios dienos savai da publiką taip gražiai priim
Visi Lietuviai ir Lietuvaitės, seni ir jauni y,ra nuoširdžiai kviečia
mi ant šio piukaus pikniko.
'
I | TIE, KURIE UUKOTE PINIGUS PAS SAVE, PA
mo.
tėje. Tas paliečia virš tuksian ti ir pavaišinti kaip niekuomet
O mes stengsimės visus atsilankusius- svečius kuogeriausiaj užnėr dar buvę.
*
| |
GALVOKITE APIE TAI.
Vakar jis davė vėjo jpain- tį darbininkų.
j ganėdinti.
Suv. Vai. Valdžia ir Chicagos Miestas laiko savo pinigus Universal
Kviečia KOMITETAS.
terių darbininkų unijos vir
Tie kurie pirko serijas del
Tai nemalonus apsireiški
State
Banke. Ar guli but geresnis užtikrinimas šio Banko saugumo?
PASARGA: Paimti bile karys iki.Mihvaukee Ave., ir Milwaukee
šaičiams ir kontraktoriams. mas.
"bed-room š e f o " (laike Vie
karais važiuoti Iki Jefferson* Park; paskui paeiti 2 bloku į pietus;
5
potam į vakarus iki daržui.
Teisėjas pareiškė, jog jų panuolyno pašventinimo) lai at
A. Girgšda.
darytoj sutarty yra tokių pa
vyksta į šį pikniką pamatyti ^ii3iiBiiiiinaiasiiiiiis;i3iiiti]:iis«i:jgiaii5ssiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiiiiiin
ragrafų, kurie priešingi kon
VYČIŲ APSKRIČIO CHORO ar gausite tą dovaną.
stitucijai ir valstijos įstaty
Taipgi A. R. Dr-jos kaikuIŠVAŽIAVIMAS.
s *
mams. Ir del to kaip vieni,
rios narės paaukavo gražių do
taip ir kiti gali greitai pa
Rugpj. 6 d. L. Vyčių Cri- vanų piknikui, būtent: auksinį
pulti kalėj i man.
Nes tokia
laikrodėlį
(wrist
cagos Apskričio choras suren rankinį
sutartimi jie vadavosi jau ke
gė šeimyninį išvažiavimą Zau- watcb) Elgin viduriai, vertės
linti metai. Ji atkreipta prieš
| Lietuvon ir kitur UNIVERSAL STATE BANKAS, nes f
Rengia
levičiaus darže, Riverside, 111. $25.00. Antra dovana bus fonišduoda čekius, tiesiog ant Lietuvos Bankų.
visuomenę.
ŠV.
P.
M.
AUŠROS
VARTŲ
MOTERŲ
IR
MERGINŲ
taninė
plunksna
ir
trečia
—
•Mažai choristu tesuvažiavo.
Šio Banko čekiai ir money orderiai yra išmainomi kiekvienam Liel
Teisėjas draugiškai abiem Priežastis turbūt, kad-daugelis auksinis žiedas. Patartina NuDRAUGIJA
•3 tuvos miestely ir išmokami^ adresatui pilnai, sulig- padaryta mūsų
S sutarčia su Lietuvos Bankais.
pusėm patarė gerai perskai jų dirba šeštadieniais popiet meriuotus bilietus piknikan
|
Pasinauduokit Proga Kol Žemas Kursas.
tyti sutartį (kontraktą), pa ir vakare. Kurie dalvvavo iš- nusipirkti nuo rėtnėjų, ijš kal
Iš kitu miestu siųskite mums doleriais, o mes pasiųsime Lietuvon
NATIONAL (GR0VE) DARŽE
Riverside, ffl.
tiems rasti tas klaidas ir,
no.
auksinais pagal kurso.
Pradž'a 9 vai. ryte.
kaip šiandien, pataisytą jam, važiavime buvo patenkinti.
BANKO SKYRIAI:
Visas pikniko pelnas sky
Buvo
ir
svečių,
nechoristų.
Šis
piknikas
bus
vienas
iš
puikiausių,
nes
bus
duo
Pinigų
ir
Laivakorčių
siuntimo, Taupinimo, Komercijos,' Paskolos
teisėjui, pristatyti.
riamas šv. Kazimiero Vienuo
S
Rcal
Estate,
ir
Apdraudos
nuo J Ugnies.
Pradžioj vaikštinėjo, į bū
damos
šešios
puikios
dovanos,
tat-gi
ne
vienas
neaplei
Teisėjas
yra nuomonės,
lyno naudai.
Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. 1S ryto iki 4 v. po pietų ir
relius
suėję
šnekučiavosi.
skite šio pikniko.
kad ir visos kitos unijos vei
vakarais Utarninkais nuo 6 iki S.id. Subatomis visa d. iki 8:30 vak.
Gerbiamoji
publika
atvykdaNuoširdžiai visus kviečia
RENGĖJOS.
kiai pertaisys, savo sutartis. Kuomet didesnis skaičius su ma piknikan, netik turės pro
važiavo žaidė įvairius lietu
viškus žaidimus. Laikais ir šo gos pakvėpuoti tyru oru, pa
IŠ BRIDGEPORTO.
ko salėje, p. A. Pociui grojant silinksminti prie gražios mu
zikos, bet taipgį/padarys nau
s.
Į 3252 SOUTH HALSTE) STREET
CHICA60. ILL. 1
Šv. Jurgio parap. atvykau ant piano.
dos tai vienintelei ir branginti
Apyvakary suėjo valgyklon
TiiittiitiiiiiiiiiimiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHi
4 rugp.; tą pačią dieną įvy
nai
įstaigai
—
Šv.
Kazimiero
ko pašventinimas naujai Įren vakarienauti. Po užkandžių X. lietuvaičių seserų vienuolijai.
NAPRAPATO
gtų namų Seserims. Po pa- Vyčių Chicagos Apskričio pir- Tad prašome nuoširdžiai visas
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ
šventinimo buvo vakarienė su j 1 l l i n m k a s J - B a L s i s apibudino
ir visus, prietelius, prietelkas
io
OFISŲ VALANDOS:
turininga ir.gražia program* j * »M'ričio Vyčių veikimą ir
BEST AND
BIGGEST
CIGAR
ir
rėmėjus
Seserų
Kazimierietiksla
io
3347
Emcrald
Ave.
731 W. 18-tn Gatvė
parap. svetainėje.
Publikos
* išvažiavimo,
Juo daugiau ruk.vsi—Tuo daugiau paiuėgH juos
v
čių paremti darbą mūsų drau
Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4.
9
iki
11
ryte
ir
9
iki
10
vakare
Nuo
2
iki
8
vakare.
Paskiau šie buvo jo pakvies
buvo daiiff.
I.
I.
Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Telefonas
Boulevard
9397
gijos, ir tuomi pat parodyt uti
išreikšti
savo
mintis:
St.
Didžiausias
Neprigu Įmingąs Fabrikas PasauliJ
. Toji parapija yra seniau
žuojautą ir pagarbą naudin
sioji ir didžiausioji Chicago- Cibulskis, Pr. Zdankus, Juoz. gam darbui mūsų sesučių.
je. Bažnyčia labai graži, di Kudirka, Pet. Cibulskis, O. Po Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų
"iiiiiiiiiiifiiimiiiimiiiiuiiiiiiHtiiimiiii
/
delė, gotiško stiliaus. Moky- cienė ir Ant. Pocius.
Draugija.
klos namai tarsi koks univer- i Jaunimas dar valandėlę pasitetas, kurioje telpa 1,000 žaidė ir išsiskirstė namon.
Siunčiame piningus LieŠios šeimininkės parengė L. L. PASKOLOS APSKRI 5
vaikų, neskaitant svetainės ir
ČIO SUSIRINKIMAS.
E tuvon, prisiuntimas užtik- S
kitų įstaigų, trijų aukštų. gardžią vakarienę ir gražiai
—
S rintas.
Žmonėmis skaitlingiausia pa patarnavo: J. Rutkauskaitė,
L. L. Paskolos Chicagos ~_. Inšuruojame nuo ugnies,
rapija Chicagoje. Toje para- M. Balsienė, PI. Vąsiliunaitė,
P*J°Je gyvena labiaus pasitu- A. Sautulaitė, Z. Zaulevičiutė Apskričio stočių susirinkimas j namus, rakandus ir autorintieji lietuviai "biznieriai.' 'ir Z. Bartkaitė. Daug kuom bus rugpjūčio 15'd., 7:30 vai. s mobilius.
Parduodame namus, skoRugp. 9 d. įvykus prakal- St.'Šimulis ir P. Varakulis pri- vakare, Šv. Jurgio par. svet.
boms į Šv. Kazimiero Drau- sidėjo prie surengimo šio iš-- (33-čios ir Auburn Ave.). Vi | liname piningus. .
giją įsirašė: 5 amžinieji na-Įvažiavimo. Dėka priguli p. sų skyrių valdybos ir veikėjai,
Evaldas & Pupauskas
Paprastai jie nori žinoti per kur "geriausia važiuoti. Mes atstovau
iš
Chicagos
ir
apielinkės
pri
riai:
Valerija
Vaišvilienė, |Zaulevičiui už davimą daržo
1
840 W. 33rd 9t.
1
jame geriausias laivų linijas,fckas bus tamistoms ant naudos kreiptis
valote
neatbūtinai
pribūti
ant
Agnieška Gilienė, Juozapas be atlyginimo.
§
' , Yards 2790
|
į niusij banką ir gauti reikalingus nurodyinlis veltui nuo
šio
svarbaus
susirinkimo,
nes
Budreckas, Mykolas LiakaviKorespondentas.^
111111111111111111111 M 11 f a 11111111 E 1111111111111 iT
bus
aptarta
kaip
pasitikti
čia ir Anelija Birsėnaitė, ir
gerb. Atstovų Čarneekį, kurs
28 metiniai nariai.
Piningai pashjsti per šį banką į trumpą laiką išmokama.
rugsėjo mėnesy bus Chicagoj.
Gerbiamam klebonui kun.
10 M E T Ų Š I T A M BIZNY
(J ai i te gauti čionai čekius, ant didžiausių banfių Kaune.
Krušai už preilankumą ir vai
J. A. Poška, pirm.,
šingumą, kun. J. Skripkai ir ŠV. KAZIMIERO AKADEMI
E. Statkienė, rast.
kitiems už pagelbėjimą jrąši- JOS RĖMĖJŲ DR-JOS PIR
nėjime narių, o taipgi vi
MAS PIKNIKAS.
rA
^331 ŠOUTH
IŠ TOWN OF LAKE.
siems nariams Šv. Kazimiero
I v , HALSTEDST.
Phone Yards 6894
Draugijos vardu tariu širdin- Įvairumai seks įvairumus.
S. L. R. K. A. 85 kuopa lai
PINIGŲ SIUNTIMAS,
gą aeių!
Sekmadieny, rugp. 14 d. 1921 kys mėnesinį susirinkimų sek P A S P O R T A I , L A I V A K O R T Ė S
Kun. P. Kasčiukas, m. Akademijos Rėmėjų Dr-ja madieny, 14 cl. rugpj. š. m.,
Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
Šv. Kazimiero Draugijos rengia Bergmane darže, Ri^ Šv. Kryžiaus par. mokyklos pirmus ir antrus mogečius. Duo
paskolas ant namų. Padaro-,
Lietuvoje —' Kaune, genera- >verside, 111. gražų išvažiavimą kambary num. 1-mas, 4 vai. dame
Žinomas daugeliuf tūkstančių lietuvių, kaipo greito ir mandagaus
rae visokius dokumentus. Teisin
-— spikniką. Gerb. visuomenė popiet. Visi nariai susirinkite. gas, greitas ir geras patarnavimas
lis Įgaliotinis Amerikoje.
patarnavimo lietuvių kalboje.
,—-—,
M. Šaučiuvėnas, • Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki
žino Akad. Rėm. Dr-jos gražų
Panedeliais, Seredomis
Kuopos rast. 9ir vakaro.
KLAIDOS ATISAISYMAS.
tikslą ir visuomet gausiai pa
Petnyčiomis iki 6 vakaro. Nedeliomis iki 2 valandai po pietų.
rėmė Rėmėjų Dr-jos darbus ir
/
Vakarykščios dienos "Drau pramogas, tad pasitikime, kad
IŠ NORTH SIDES.
ge" per klaidą tapo pagarsin ir šitą pikniką parems gausiu
L . H>. £*. 2 0 k p * į p ė n e s i n i s 3 ' e l e f o n a s B o u l e v a r d 9 1 » »
ta., kad Akademijos Rėmėjų a t s i l a n k y m u .
^
47-t^s ir Ashland Avenue
Piknikai- tankiai įvyksta ir susirinkimas įvyks rugpjūčio
Draugijos Piknikas {vyks Na
tional Darže. Turi būti BERG jie nei vienam nebenaujanybė, 14, 1921. t. y. rytoj po pamalDENTISTAS
MAN'S Darže.
. M. bet šis piknikas žada būti už dų mokyklos kambaryj. Nariai
#
SSSl South Halsted 8tr.
visus buvusius piknikus indo-j kviečiami atsilankyt).
įvalandoa: »—11 A. M.
•
•J
1 5 . f g p # j/i^
"jį
PLATINKITE ' 'DRAUGĄ/• j mesnis, gyvesnis, -gražesnis. A.
Rašt.
; 1W» • • »• O • » '

CHICAGOJE.

IŠKILMINGAS METINIS

| f Kam Laikyti Pinigus pas Save ir f
i i Bijoti Ugnies ir Plėšikų, kad j
I j Juos Galima Visuomet Padėti i Į

PIKNIKAS

Universal Stata Bank

I I Šio Banko Turtas
i
-apieI $3,000,090,00 Dol. į
1 Greičiausiai Pasiunčia Pinigus

METINIS PIKNIKAS

-.:•..

i

Su Dovanomis

-

Nedeiioj, Rugp.-August 14, 1921

w

l

! UNIVERSAL STATE BANK

t)r. M. Stap^ilionis

John Ruski n

PRANEŠIMAS.

Daugelis Lietuvių
Randasi be Darbo

VAžiUOXIT L I E T U V O N

Pono Gečo Prie Langelio 4

PRANEŠIMAI,

M. J. KIRAS

&

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

BANK

Didelis Bankas

Ant pat Kampo

OR. C. KASPUTIS 1

ii

I

Chicago, 111.

1

