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PRANCIJA NORI V E I K T I ri užtikrintos sau apsaugos ATSISTATYDINO KINIJOS
VIENA PRIEŠ VOKIETIJĄ. Prancija yra sunaikinta ir tik
PREZIDENTAS.
ra vargšė. Kad tuotarpu Vo
Taip padarė patyręs apie
Tečialis Anglija Blokuoja Jos kietijoj nėra taip daug bloga,
suokalbį.
Militarinius Norus.
kaip vokiečių nuduodama.
CLEVELAND, O., rugp. 9. su planais, dėlto anglekasių
Ant galo Poincare pažymė
— Anglekasių viršaičių ir ka- streikas baigsis ir artimiauP E K I N A S , rugp. 9. — ProT/)NDONAS, rugp. 8. — A- jo, jog Prancija visuomet gei
syklų operatorių konferencijo-'šiomis dienomis bus atnaujinti
1 įdarius čia santarvės valsty džia bendrai veikti su santar vizionalis Kinijos prezidentas
je jau pagaminti planai baig-į darbai kasyklose,
bių konferencija,
Prancijos vės valstybėmis. Bet jei kaip, Li Yuan-hung parlamentui į
ti streiką. Laukiama tik at
Tad kasyklose taika šian
premieras Poincare pagrūmo tai jai vienai prisieis imtis 'davė savo asistatydinimo raš
važiuojant operatorių iš 111 i
tą.
die daugiausia priguli nuo Il
jo, jog Pranei ja prieš Vokie tinkamų priemonių.
nois ir Indiana.
Savo rašte prezidentas aišlinois ir Indiana kasyklų savi
AYASHTNGTON, rugp. 9.—, Prezidento paskutinis strei- tiją veiksianti viena, jei kitos
Tiems operatoriams atvy
Uoyd George atsakė.
ninkų nusistatymo.
kiną, jog jis seniau butu tai
Pranešta, kad prez. Hardingas kininkams pasiūlymas buvo: valstybės abejotinai atsineš į
k S
įvyks
Bot kad „no W | " >
abelnoji konfero,,
Auglijos premieras Lloyd padaręs.
painformavo kongreso atstovu .Visi streikininkai gryžta dar- Vokietiją, kuri nepildo t;
Anglekasių
organizacijos
cijos sesija, bus paskaityti su
George
tuo
jaus
kalbėdamas
metų iki šiol parlamentas ne
Mondell iš Wyomingo valsti- ban; visus juos geležinkeliu nutarties sąlygų.
taisyti planai ir seks trumpos prezidentas
Le\vis tvirtina,
smarkiai atrėžė Prancijos pre- turėjo sesijos.
Dėlto
nebūta
Poincare
pripažino,
jog
jos ir kitus atstovu lyderius, bendrovės priima; tečiaus pirmierui.
Jis pripažino, kad Kinijoj atsakomo autoriteto, diskucijos, paskui balsavimai, 1 kad ši konferencija duos taiPrancija
būtinai
turi
veikti.
kad kuomet ateinantį antra- j menybes (seniority) ir užmoJei visi operatoriai sutiks ką. Sakosi turįs vilties.
Prancija daugiausia nukentė kuriam jis butų galėjęs paduo
Nes
jos
finansai
yra
desperadienį susirinks sesijon kongre- j kosnio klausimus paskui išjusi nuo buvusio karo, neskai ti peticiją paliuosuoti jį nuo
tiniame padėjime.
sas, idant visi kongreso nariai į sprendžia darbo taryba.
Anglijos premieras Lloyd tant Rusijos. Tečiaus Angį i- oficialių pareigų.
v
butų savo vietose.
Darbininkų viršaičiai be jo
ja pakėlusi didesnes išlaidas
Prezidentas ne veltui taip
kių diskusijų tai atmetė. Jie George atsakydamas į Pranci
Patirta, kad prezidentas ge
už Prancija.
elgiasi. Kalbama, kad jis pa
stovi už tai, kad darbininkų jos premiero kalbą perspėjo
ležinkeliečių
ir
anglekasių
veikimą
Prancijos karo išlaidos ap tyręs apie sąkalbį sugriauti
į pirmenybės klausime neturi pavienių valstybių
streikų klausimus kuoveikiau
ZAPYŠKIS. Zapyškyje y-į ką ir išsidalyti laukus vienbut jokiu diskusijų. iTai svar prieš Vokietiją. Taigi, jis pa skaitomos iki 37 bilionų dole šiandieninę vyriausybę ir šios
paves kongresui spręsti. Ypač
sipriešino Poincarės pažiū rių. Tuotarpu Anglijos išlai priešaky pastatyti buvusį An- ra vokiečių pravestas siauras kiemiais..
biausioji shąlyga.
geležinkeliečių streikas prezi
dos siekia 49 bilionų.
Karas fu vadą, turtingų Tuan Chib- geležinkelis, kuriuo vežama j
Kad taip, tai jau tolesnės roms. J i s sakė, kad Vokietidentui rupi. Nes artinasi ga
RANDOMANYS,
Alytaus
jos parlamentas visomis išga- j sunaikino Prancijos plotus. Gi jui.
Kadangi jis yra tnrtin- prie Nemuno durpes iš dirbtukonferencijos nepramatomos.
lutinas krizis.
aps. Šis kaimas grynai lietu
lėmis darbuojasi pildyti Ver- Anglijos visa prekyba sunai gas, tad savo lėšomis gali ap-jvės ir malkos iš girios.
I rezidentas Hardingas pazy- sailles taikos sutartį.
I r jei kinta. Anglija turi bedarbių, mokėti kai-kurias valdžios iš
Vežant vieni darbininkai lei vių gyvenamas, bet lenkų na
Šj penktadienį čia šuva žino- raej0) k a c ] t a s j 0 pasiūlymas kas to nemato, tai nenori ma- imant ir jų šeimynas, arti i">| laidas?.
džia vagonus nuo kalno, o ki sruose. 1920 metais lenkų ka
l
j a visu geležinkeliečių unijų yra paskutinis.
Streikininkų tvti.
milionus žmonių.
Tuotarpu
Tokia padėtis šiandie yra ti pas Nemuną iškrauja ant reiviai sudegino pusę kaimo.
viršaičiai.
Gali kartais del viršaičiai, atmetę pasiūlymą,
Prancijos sunaikintuose plo Kinijoje.
kranto. ,Taip beleidžiant lio- Šįmet birželio mėn. iš kibirkš
Prancija
atvienėta.
šopmenų kilti generalis gėle- į\ paskelbė, jog jie kovosią iki
tuose vyvena vos 2 milionu
'pos 7 d., vakare vienas vago ties užsidegė namai, supleškėžinkeliečių streikas.
Pirm
atidarysiant
konferen
j-pat galo, taip ilgai, kol laimėžmonių.
POLITINĖS PALIAUBOS nas nutruko ir visu smarkumu jo 6 ūkininkų trobesiai. Gais
ciją,
premieras
Poincare
krei
į sią darbininkams teises.
PORTUGALIJOJE.
nulėkė į pakalnę.
Darbinin ras buvo baisus. Ugnies šluo
Pagaliams jjs sakė, jog Vo
WASIITXGTOX, rugp. 9.—
Galimas daiktas, kad "šop- pėsi į Italijos ir Belgijos at
kai, pamatę atūžiant vagoną tai perėjus, paliko vieton gra
Paskutinis prezidento Hardin-t menų" viršaičiai dabar dar- stovus remti Prancijos nusi kietija turi pristatyti visa tai,
Tečiaus iš
LISBONA, rugp. 9. — Pre manė sulaikvti, kad nenuva- žių trobesių, tik aprūkusios
go pasiųlymas baigti geležiu- buosis streikan patraukti ir statymą Vokietijos klausime. ką ji yra kalta.
žiuotu j Nemuną, bet saugoda- krosnys ir išgriuvę pamatai.
kelių šopmenų streiką niekais geležinkeliečiu brolijas. Tuo- Paskui savo prašymą atnauji jos imti varu — reikalingos zidentas d'Almeida rugpiučio
miesi nelaimės, pabėgo į šalį, [tiražus
sodeliai sudeginti;
nuėjo, kuomet streikuojančių ; met visi traukiniai sustotų va- no po įžanginės konferencijos. išmėgintos met odos ir visų 21 d. iš Čia iškeliauja Brazilitapo
išmindžioti,
bendras sutikimas. Santarvės' j o n . Visos politinės portuga- tik vienas Kamieniovas Stepo darželiai
darbininkų unijos viršaičiai žinėję.
Tečiaus tų valstybių atsto
valstybės visuomet leis Pran- lų partijos nesant prezidentui nas padėjo ant bėgių geležinę vargšai paliko be duonos, tro
nesutiko su prezidento suma- j Tokia tai padėtis su geležim vai, taipat ir Japonijos, man
cijai, prireikus, pavartoti tin namie sutiko gyventi politinė štangą ir nesuskubo tolin nu besių ir pastogės. Nėra kur
nymu.
; keliečiu streiku.
dagiai premierui
Poincare
kamas metodas.
Tečiaus se paliaubose, taigi, neva hx/- bėgti. Vagonas atlėkęs iššo nei prisiglausti.
pranešė, kad jie remsią pre
Prancija negali veikti viena lybėje.
ko iš bėgių, prabėgo kelis sie
miero JJoyd George poziciją,
ALYTUS, Vietos "Ūkinin
atskiriai. .
ksnius žeme, sustojo, o mal
būtent, kad Vokietijos padėtį
Tais žvilgsniais vargiai su
ABSTINEN1TŲ UNIJOS
kos išlėkė ir užgriuvo Kamie- kų* Sąjungos" skyrius, kurs
patikrinti reikalingi ekspertai
sitaikins Anglija su Prancija.
niovą. Kitą darbininką Pau- čia gyvuoja nuo 1920 metų,
SUVAŽIAVIMAS.
ir be ekspertą raporto nieko
lauskį D. iš Palaukių kaimo padedant kitiems apylinkės
nebus galima veikti.
P H I L A D E L P H I A , Pa. r. malkų pabaliai lėkdami leng skyriams, pabaigoje pereitų
Belgijos atstovas
aiškiai
9. — Katalikų Pilnųjų Absti viau sužeidė. Subėgo darbi metų pradėjo verstis preky
tvirtina,
jog
jo
šalies,
lygiai
LONDONAS, rugp. 9. — kasyklas, geležinkelius ir mišnentų (Blaivininkų) Unija A- ninkai ir pašaliečiai, ištraukė ba. Jis pristato mėsą visai
kaip Anglijos padėtis daugu
Prancijos premieras Poincare skus. Be to kontroliuoja pa
merikoje čia turi suvažiavimą. iš po malki] Kamieniovą visą divizijai ir dalinai pristato in
moje priguli nuo prekybos su
čia santarvės valstybių konfe-'čia Vokietijos valstybės ir
Baigiantis
Suvažiavimas atidaVytas kar kruviną, jau be žado. Jį nu tendantūrai javų.
užsieniais.
ROMA, rugp. 9. — Italijoje
rencijoje turi pagaminęs dra-j nauju banknotų spauzdinimą,
dinolo Daugherty šv. mišiomis gabeno į Kauną ligoninėn, ku sutarčiai, pasirūpinta ją vėl
všiandie
siaučia
kaipir
naminis
Poincare kalba.
stinius planus visai sužnybti j taipat patvarko eksportą ir
vietos katedroje.
rioje jis prabuvęs tris dienas, pailginti.
karas. Pliekiasi faseistai su
Vokietiją.
j importą.
liepos 11 d. mirė.
Atidarius konferenciją, pre visokių srovių socialistais. \-\
Dabar skyrius steigia taupiPoincare sutinka Vokietijai ( Vokiečių industrijos santar- mieras Poincare nusakė Pran
VOKIEČIŲ
LAIVAI
SAUGOTai jau šįmet prie tos dirb mo skolinimo kasą.
vairiose šalies dalyse liejasi1,
pripažinti moratoriumą iki šiųivei turi pavesti 26 arba dau- cijos vargus.
J A S I PRANCIJOS.
tuvės antras nelaimingas atsi
Dar šiais metais ruošiama
kraujas.
metų pabaigos.
Bet vietoje 'giau nuošimčių savo kapitalo,
Pirm visako jis pažymėjo,
tikimas ir antra auka. Pau si pradėti statyti plytnyčią, o
Kai-kuriose provincijose gy
LISBONA, rukp. 9. — Vo
tos " d o v a n o s " nori paimti] Be to dar galima santarvei jog konferencija
sušaukta vuoja karo padėtis. Vyriau
lauskas dar pats parėjo namo ateinančiais metais — javams
kiečių laivams, parplaukian
kontrolėn Vikietijos finansus, užimti Ruhro anglių kasyklas svarbiausia dviem tikslais.
pilti sandėlius.
sybė darbuojasi sutriuškinti tiems iš Brazilijos, įsakyta ne ir dabar gydosi namie.
^ Prancijos premiero planus • ir jas eksproprijuoti,
Pirmiausia, aptarti Vokietijos tą naminį karą.
užsukti į Prancijos uostus
studijuoja konferencijos fiPatsai Poincare sako, kad reikalaujamą
moratoriumą,
ONUŠKIS, Trakų a p s . , A RADVILIŠKIS, Šiaulių ap.
plaukiant namo. Vokiečiai bi
nansinis komitetas.
jo tie planai nesą galutini. paskui, lordo Balfouro notą
ORAS
jo, kad Prancija jų laivų ne Antradienį, liepos 4 d., ruožu pylinkėje šių metų derlius at
Pasiremiant tais planais, Jie gali but pakeisti. Tas pri- karo skolų klausime.
CHICAGO. — Šiandie gra- konfiskuotų, atsisakius mokėti nuo Šiaulių per Kairius ir rodo geras, būtent: rugiai,
santarvės valstybių kontrolės guli nuo konferencijos,
Toliaus jis aiškino, jog Vo
nacionales skolas prancūzams. Stačiūnus lijo labai smarkus miežiai, bulvės, o žirniai, tai
žu« oras; kiek šilčiau.
komitetas turi sėdybą Berly-j Be finansinio komiteto tuos
kietija nepildo taikos sutar
lietus.
Perkūnas trenkė ke galima sakyti, kad ir labai ge
ne ir jis kontroliuoja ir eks-, planus perkratys dar finansi- ties. Vokietija nebaudžia krilandos, kuomet anglių išteklius liose vietose, bet nepadarė žy ri, avižos kai kokioje vietoje
ploatuoja Vokietijos muitines, I niai ekspertai.
minalrų karo prasižengėlm.
mių nuostolių. Tiktai Kairių menkos. Kviečiai pas mus la
visai išsisems.
Vokietija pilnai
nenusiginkToliaus reikalujama anglių parapijoje, Momaičių kaime bai mažai sėjami, jei,gu kas ir
KIEK ATSIĖJO STREIKAS. vių kaipo L. Šernas, kuris il
Ji, galima sakyt, ne
distribucijai įsteigti valstijos perkūnas uždegė vieno ūkinin sėja, tai daugiausia labai ma
gus metus redagavo čia 01- luoja.
moka karo atlyginimų.
Vo
kontrolę. Anglių distribucija ko gyvenamąją trobą. Lieps žai, del to, kad pas mus yra
leidžiamą
Pranešta, jog streiko laiku šewskio kituomet
Illinois valstijos gubernato turi birt griežta.
kietijos asesmentai nuolatos
yy
na tuojau apėmė visą butą ir kviečiams žemė
laikraštį
"Lietuvą
netinkama,
gatvekarių bendrovė Cbicagomažinami. Laikinas morato rius Small jau gryžo iš atos
nebuvo
galimybės
už^gesihti.
Reikalaujama sušaukti legis
daugiausia prie smėlio.
je turėjo 232,000 doL nuosto
togų ir pradėjo eiti guberna
riumas
Vokietijai
jau
buvo
su
laturą specialėn sesijon ir su-!Kadangi tą dieną buvo labai
lių, gi darbininkai
420,000 RASTA TUŠČIA MOTORINĖ teiktas kituomet Cannes kon toriaus pareigas, anot žinių iš
spenduoti valstijos kasyklų į- j didelis vėjas, tai sudegė MoVALTIS.
dol.
Springfieldo.
ferencijoj.
Šiandie Vokieti
statymą, kuriuomi draudžiama 'maičių kaime devynių ukinin- P I N I G U K U R S A S .
Viršutinių
gi geležinkelių
Evanstono pakraščiuose ežo- ja reikalauja moratoriumo net
Chicagos Association
of neturintiems tam tikrų liudy- ku mažne visi triobėsiai.
bendrovė panešusi 90,000 dol. re rasta apvirtusi nemaža mo iki 1925 metų.
Svetimų šalių pinigų vertė,
Commerce ir Illinois Manufa- mų anglekasiams dirbti kasy Liepsnose žuvo vieno ukininuostolių, ir jos darbininkai torinė valtis.
Prancija
savo išnaikintų cturers' Association komitetas klose.
ko šešių metų vaikas.
Nors mainant nemažiau 25,000 doL
180,000 dol.
Sukelta triukšmas. Policija plotų atstatymui jau išleidusi kreipėsi tad į gubernatorių su
Paskelbti karo padėtį Wil- Į pavasarį klojimai ir daržinės rugp. 8 d., buvo tokia pagal
pamanė, kad žmonės valtimi apie 80 bilionų frankų, kaipir reikalavimu — kuoveikiaus a- hamson apskrity. Nes tenai esti paprastai tušti,
vienok Merchants Loan & Trust Co.
MIRĖ J. ADOMAITIS.
nieko negaudama tam tikslui tidaryti paviršutines anglių žudomi" darbininkai, taigi, per- nuostolių priskaitoma žymi
važiavę turėjo žūti.
Anglijos sterL svarui 445
. kasyklas ir praduti darbus ka- žengiami valstijos įstatymai.[suma. Seniau šio kaimo ukiVerkiai tečiaus patirta, kam iš Vokietijos.
Prancijos 100 frankų 8.47
Pereitą sekmadienį Illinois ta valtis priguli.
Pasirodė,
Prancija nėra imperialisti-1 rmomenės apsaugoje. Nes ku- Po įvykusių Herrine skerdy-' ninkai nenorėjo eiti į vienkie
Italijos 100 lirų
4.67
General ligoninėje eidamas 70- [(•d valtis pakrašty buvo pri- nė.
J i stovi už Europos re-^ro krizis vis labiaus žnybia m į toj apskrity tuojaus ture mius, dabar kuomet ištiko ne
Vokietijos 100 markių *.13į4
metus mirė Juozas Adomaitis, išta. Vėjas ją nuplėšė ir ap konstrukciją.
Palaiko skait- j'CHicaga. ir visą> valstiją. Ne- jo but paskelbta karo padėtis. laimė, susiprato, ir mano greiLietuvos 100 auksinų . 1 3 ^
žinomas tarp Chicagos lietu vertė.
linga. kariuomenę, nes ji netu- reikia laukti paskutinės va I k į šiolei tas neįvyBnla/
j tu laiku parsikviesti matinin- Lenkų 100 markių
.1%

DARBAI ANGLIŲ KASYKLOSE PRIGULI NUO
OPERATORIŲ
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srovių bendros sutarties. Gi
iiiiiiiiiiiimtiimtiiiiiiiuiiiimiimiii ; n u o rugp. 5 ligi 8 d. \Viltivus prieinama forma.
f Daug ginčų, maža naudos.
cttTivrv KATALiMŲiiuaniAflTikįn^gton'e Deleware įvyko iš
J o trisdešimts lengvų due
Bugp. 5 d. minėti asmens tuotarpu visi kiek išmanėme
/ i
e
s
t
a
s
m
e
dėkimės darban, kad kiekvie
*'£)!? A I I C T A S W
'^ ^
t i n i s kat. ame
tų duoda mūsų jaunuomenei,
ieško susitarimo
pagrindų*
Visos Cbicagos lietuvių ko
na kolonija galėtų puikiau- NAITJI MUZIKOS KURINIAI ypač mokyklai brangų dainų
rikiečių jaunimo Kongresai
aptaria
iškilmių
sveikinimus,
a kasdien* t&skyras nedėldJenln*
lonijos stropiai rengiasi prie
Daugiaus kaip 700 jaunimo
PRENUMERATOS KAINA:
I rezoliucijas ir kitus klausimas šiai pasirodyti rugp. 20 d. iš- Kompozitoriaus A. Aleksio. rinkinį,, kurs turėtų būti mė
iškilmių. Amerikai pripažint*
kilmėse.
te.tKi draugijos iš 22 valstijų 1 jame
giamas programinis mokyklos
dėlei kurių reikia visiems vięnVienam Balsui Prie PorteLietuvą, visų lietuvių anueri
•»••• turi savo atstoTus. 'šįmet gvildainų repertuaras.
.s i balsiai susitarti, kad nei viepiano:
Prenumarato* mokaai tškalno. L*l c | e n o k o n g r e s a s SOCialį k l a u s i - kiečių nušvito veidai Laimėji_
ma pusė nebūtų nuskliausta,
ItoaJ nuo užsirajymo dienos
.
j mao /Jirlalič T> '
" * v
Ligi šiol mūsų jaunuoliams
[lia&
L
Rertražėl,
Nevesk
Pačios
.50
Naoju Metu Norint permai- nia. A r Vyčiai pasiuntė savo
«!««"». ±urame } \ rrasy- neiškištų savo partijos tikslų
truko panašaus rinkinio. Kom2
50poz. A. Aleksis savo kuriniais
* ~ J T I £ ? P 5 E ? g e r i a t ' ^ l e g a t u s į katalikų jaunimo *» *uk»o raidėmis į mūsų is- valstybinio pobūdžio iškilmėse. OLANDIJOS KATALIKAI - ° ***™*te> Mieloji
LAIMCJO RINKIMUS,
Po puspenktos valandos de*Mouey
^ . J * 1Order"
^ * ! ^ !arba
S T J !įdedant
L S L J *pin>
C ? l kongresą. Jeigu ne, ar never- eivijos istoriją ir palikti graDviems Balsams Prie Forte- papildo tik skaudžių* spraga^
i registruotą
laišką.
«-*-, . . K .
.- «.,.. ^
^
^ ^ ^ _^ _^ ^
žiausią paminklą, kurs kalbės rybių, pradžia padaryta, bet
Pažindamas mokinio rauaikalį
piano:
Paskutiniai
olandiečių
rin
a
i
e
m
u
s
u
DRAUGAS" PUBL. CO. tį su šia visos Amerikos kat. P
džiaugsmą, padėką sutartis neužbaigta.
kimai pasižymėjo pilnu laimė 3. Skrenda, Lekia Mūsų Min temperamentą vykusiai paren
S
u
v
4334 So Oakley A ve., Chicago jaunimo federacija? O yra di- Valstijų
Vyriausybei,,
Rugp. 7 d. vėl tie patys as
ka tas dainas,, kurios netik kad
jimu.
š
a
l
i
e
s
tis
75
Tel. Roosevelt 7791
delie reikalo ir naudos su ja šios
piliečiams,
menys tęsia savo posėdį, veda
skamba plačia jausmų gama,
ur
• •>•••<. M . m i H t l > H I I I I 4 I I I H I i H I I I I H l l i r >
Tai
yra
pirmas
atsitikimas
4.
Trisdešimts
Lengvų
(a
casusidėti.
.' Ži int kaip mes įvertinsime! erybas
bet taipat kelia jo sielų f ne- T*? Prakaituojama Olandijoje. Olandija yra šalis
pella) Duetų
1.50 I
J u k katalikiškos jaunuome į I t š i t i k i ^ s u l y g ' t o ' h u s ' g u : f
apeiopiamą,
neatpasakojamų
| įima spręsti apie mūsų pojį., ^etūnas valandas, bet galo ne- kurioa gyventojų d i d u m a y^ ^
^
nės uždaviniai tie patys; tau
kimato. Nutarta išdiskusuotus
žodžiais tautinės dainos pašautinį
pribrendime,
^
ra protestantai. Katalikai tikė
tybė nepareina į kelią; butų
sutarties punktus referuoti sa
josi gauti 50 daugiausiai 56 5, Pirmyn Į Kova Už Tėvynę ii.
galima daug ko pasimokinti,
Kodėl vėlinamės.
vo partijoms bei organizacijai,
50
.
.. .„ v M
. M
atstovus. Bet balsų didžiuma
pasinaudoti kitų patyrimu, su
Vyčių Seimas artinasi Visos stiprinti aplamai jaunuomenės
6. Giesmė Į Šv. Kazimierą
Chicaga - d i d ž i a u s i a - A m e - 1 ^ 1 JU^uzgynmo, mesti nau- t e k G k a t a l i k a m s k a d ^
^
kuopos renka delegatus, daro įtekmę socialiame ir religinga rikos lietuviu kolonija. Kitur M f^tjurta punktų dalei koriu ^ ^
J
50!
^ ^
UUQ ^ . ^ ^
u
s
nutarimus bei sumanymus. Y- me visuomenės gyvenime, pa keli tūkstančiai, pas mus keli j * * * ^ k t i ir tuonn bai S - u d u . ^ ^ r^ ^ ^
^ 7. Keturiolika Dainų . . . . 1.00
U
e r y b
!
Skruzdė neša šapelius — sta
^j
,
. . talikai. Kairieji gavo 41 at«t.,
patingai smarkiai rengiasi De- vartoti jau patikrintus veiki šimtai tūkstančių lietuvių. Su-» ^
i
*
SENIAU IŠLEISTA.
to skruzdėlynų,
paukštutė
eiti visiems ^bendras g i l m ė s J ^
™ * W * P^^utinis ^ . ^ d u ^
^
^
^
troit'o vyčiai ir visuomenė, mo metodus ir t. t.
ne taip pi*u. Juoba, kad mn-; Po»edis kur galutinai paaiškės ^ . ^ n u s - s t a t y m o I r ^ ;}9 Vienam Balsui Prie Forte- krauna liadų ir jame savo ma
kur įvyks Seimas. J u k ne juo
J a u del šių priežasčių reižučius augina. Pirmoji, dažnai
piano:
sų tarpe ym griežtesnio parti- i £ ^cialistai n o n bendro is, ^ ^ ^
terandas ^
2? k u
kai!
įkėtų sueiti pažintin, užmegir sunkių naštų ant pečių už
Detroit'o lietuviai turės laiĮ ^ « rengimo a r visas susi- r i u o g JJ^
^ ^ 8. Meilė
t
skaitytį
40
sti prietelybės ryšius. A r ne jų skirtunao.
taruao darbas buvo tlk muil
sidėjus, bėga-skuba, jei jos ne
mes priimti jaunuomenės de-1 ., .. v . , ,
.
-v
,.
°
Rinkimai taipat padarė galų 9. Graži čia Giružė
.50
*
. °
J reikėtų a\ klausimą išspręsti Pirmasai visų Chioagos or ' burbulas. Reikia manyti, .kad
gąnizacijų ir veikėjų sus-mas
legatus iš visos Amerikos. Del-;
.
^ •
v.
TT v .
laisvamanių ambicijai, kurie j 10. Visuomet Širdis Surakin pakelia arba nepavelka vie
b
°
. . v. . .
I ateinančiame
Vveių všei me?
įvykis liopo, 30 d. m***
« * S^nm
snsiUrt,, kjup M
^
,
nkti yad
na, subėga net kelios, o vienok
U
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to detroitieciai visas savo pa- j
.jančia
n
o
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visų į krūvų. Socialistai ir l a i - '
* isuomenė, ii- visi
11. Meilė Uždegta Krūtinė .65 nerugpja, nesiskundžia nuo
stangas ir deda kad įtikus sve 800,000 KOLUMBO VYČIŲ.
partija.
Tuo
tikslu
laisvamaj
j svanianiai atsisakė beiukai I >wtuviai be partijų ir srovių
vargiu, nepadeda darbo į šalį
čiams, kad parodžius savo vi
nių kandidatai ryžosi eiti iš 12. Ak, Myliu Tave . . : . . . .75
skir
Rugp. 1, 2 ir 3 d. Atlantic d i r b t i ~ n e * į komitetų iškilt u m o iškilmingai ŠVQS Lie
kad pasilsėjus. Antroji nema
sas artistines ir muzikales jė
vien
su
socialistais.
Bet
numa
tuvos pripažinimo dienų.
ži aus triūso ir vargo turi savo
Mišram Komi:
gas, kad sis Seimas netik savo j City Kolumbo Vyčiai turėjo niėms rengti susirinkimas nu
tydami
rinkikų
pasipriešini
Iš Federacijos — kataliku
pareigas eidama. Bet jos
nutarimais butų turiningas, 40-tą metinį Seimų. Bis Seimas tarė priskirti Paskolos Apy
13. Lietuvos Vyčių Gimnas .25
mų neišdrįso.
[pusės daromi didžiausi nusidžiaugsmo šaltinio žmogaus
bet kad svečiai ilgai ir neatsi- parodė kokių pažangų padarė kritį.
Rinkimams
užsibaigus
belie(14.
Ginkim
Šalį
LietuVos
.
.
.50
feidimai, nes turint omeny ne
džiaugdami minėtų Detroit'o ši organizacija per 40 metų.
15. Mes Grįšim Ten
75 širdis nebeišsems! J i visuomet
D^rybo. vedmos.
ka
žinoti
a
r
dabartinis
ntinispartijos tikslus bet visų lie
linksmutė.
*
Pirmasai Seimas turėjo 800 na
svetingumų.
Tečiaus atsižvelgiant į ^imj tuvių vienybę bent tokiai die teris Ruys kabinetas atsistaty
Reikalaujant Adresuokite:
Nėra abejonės, kad Vyčių riu. Šiandien ta organizacija pageidavimų surengti bendrai
Žmogaus pareigos nepaliuodins. Katalikai mano kad no.
nai,
duodama
socialistams
dau
Seimas pavyks. Juoba kad skaito viršaus 800,000 narių, visos Cliicagos lietuvių iškil •
suoja jį nuo triūso ir nuovar
nes šis kabinetas net keturis
A.
ALEKSIS
giaus negu reikia.
Seimo Rengimo komisija išsi j 2,400 tarybų.
gio. Dažnai priseina padirbė
metus iš eilės savo pareigas
mes. p. J . Bagdžiunas, kurs
815
North
8-th
'Street,
1
Atstovai dalyvavo iš Suv.
A r reikia paisyti?
juosus darbuojasi. Be delega
ti sunkiai ir net labai daug.
ėjęs žmonėms reikalauįant, rė
neturėjo laimės išvengti sotų kviečia kiekvienų įžymesnę Valstijų, Kanados, Meksikos, sialistų ir laisvamanių atsime Tos trijų atstovų derybos nei mė savo 'veikimų krikščiony
Kodėl tad rugati, nekantrau
x Sprmgfield, DI. jėgų, savo prietelius. Esant to Į Kubos, Filipinų, liavai, P a l a  timo, ar sąžinės graužiamas, kiek neprivalo kenkti dabar bės dėsniais. Keisti kabinetų,
Konipoz. A* Aleksis pragar- ti! Žmogui burnojimas nepa
kiam visuomenės susidomėji- Į nios, Porto-Rico.
p
ar patriotinio jausmo veda- jau susidariusiems - - Centrali reiškia mainyti jo prograr.ių, dėjęs yra kaipo genialus chor-' lengvins, jį nuo- pildymo
miu, daug bus gerų sumany-j Paskutiniais metais Kolum- mas, lįžosi dar kartų suvesti" nuun Kolonijų Komitetui ir
Olandija katalikif Vyiiausy. į vedys. J o vedami chorai Chica- pareijgų nepaliuosuos. Yra tad
mų, nutarimų.
jbo Vyčiai įsteigė Washingto visas tris sroves į krūvų.
bės vadovaujama, žengia prie | goję U? Springf ielde davė jam čion apie kų rimtai pamasty
Socialistų Komitetui.
Šiuo žygiu kreipčiau domės j &'o universitete Amerikos is
Sukelti kolonijų upa, susi tikrai idealės situacijos (padė viešų reputacijų kaipo gabiam ti.
Į jo pakvietimus, rugp. 5
j vienų ligi šiol gal neiškelta torijos katedrų. Karo metu jie į d. atvyko tartis nuo Federa tari i draugijoms, pakviesti be ties). Jeigu ir tolia ILS tokia dainininkų vadui, kurs savo
Prieš save turim darbščių
skaitlingai tarnavo kariuome- cijos — katalikų organia. nus,
klausima. Dalykas tame.
ištaisyti savo vėliavas, pažanga bus, Olandija pavirs j a u t r i a muzikale skonųni, gi- skruzdę ir paukštutę. Pirmoji
Amerikoje ne mes vieni gy- j nėję. Dabar jie daro vajų lĄo- .a D r a u g o ' ' redaktorius Dr. Ig. suorganiauoti visus kaip vienų mažu rojumi, palyginus su Ru Ii a savo specialybės kompeten yra kantrybės pavyzdžiu, ant
^ „ , ^ 1 ^ toms iškilmėms, nudekoruoti sijos pragaru.
i(i|| ,
M
cija netik žavi publikų muzi- roji — linksmumo. Kodėl ne
vename. Čia turime įvairiau /nos miesto vaikams. **** r
sių tautų, o tos tautos 'turi jiems įsteigti žaidimo aikštes. j^Kaujienų^ red. P. Grigaitis istoriniais paveikslais automo
Nes vieton klasių kovos, ku-! kos veikalais, bet auklėja jau- išdirbti savo valios sulig šių
savo katalikų jaunimo organi Šis sumanymas gavo S v. Tėvo l r n u o s o e jį a udininkų,*Dran- bilius, nustatyti manifestaci ri veda prie bolševizmo, ji \ nuomenės sielų tautinės dainas mums Dievo duotų pavyzdžių!
7
zacijas, kaip lietuviai turi Vy pritarimų, kurs visuomet ru- n > e jj s
jos tvarkų, paskirti maršal žengia prie klasių taikinimo, Į pamėginu. Šiuo kart tenka pa Pasirinkti galime vienų arba
pinosi jaunuoliais. Viena žai-, n
čius.
•
» aggg"
kas ir 1.1, tas nepriklauso nrio nerealizuojamo idealo be e stebėti jo kaipo kompozito antrų, arba ir abudu. Sulig
Įvairių tautų jaunimo or dimų aikštė, jų bus šešios, ren-1 skatina sutraukti po savo vė partijų atstovų sutarties.
riaus talentą.
šių ypatybių savo valių išau
v angelinės meilės.
,
ganizacijos yra susibūrusios į' ciama prie Vatikano.
liava visų lietuvių jaunuomeTiek yra, tikra, kad Lietu
Nėra reikalo aiškinti, kokia j Naujai išleisti muzikos kuri- ki ėję, busime naudingesni ne
vienų didžiulę kat. jaunimo
Hįmet mūsų Vyčiai mini 10- ne ir pažyunėti savo audrin- vos pripažinimo iškilmė įyyks rteapykanta dega olandų so- niai savo-lengva technika, gy- vien sau, bet drauge ir visai
federacijų.
| ties metų sukaktuves. Gražus gas dienas pavydėtinais dar- rugp. 20 d. Vieta bus paskelb cialisiai prieš katalikų ga!y- į va ir linksma melodija popu- tautai.
Kaip tik Šiomis dienomis Kolumbo Vyčių pavyzdys to- ' t a i s .
ta kaip tik susilauksime visų bę.
S*. | lerizuoja tautinius dainos moAntanas.

IŠKUIfly RUOŠA.

MUZIKA tfl DAINOS.
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IŠ KATALIKU GYVENIMO.\

I VYČIU SEIMO BELAUj
KIANT.

MUMS PAVYZDŽIAI.

I

FRIBURGO STUDENTU IŠKILMĖS.
FRIBOURGO LIETUVIŲ STUDENTŲ
AKADEMINES DRAUGIJOS "LITUAN I A " VĖLIAVOS ŠVENTIMAS LIEPOS
2 D. 1922 M.

Tęsinys.
Eisena.
Čia pat aikštėje ties bažnyčia jau lau
kia mus Fribourg'o miesto dūdų orkestras
su savo vėliava, ties ja stoja * k Friburgi
jos" stud. draugijos vėliava, paskui " L i tuanijes , , vėliava, * k Krikšto" liudininkų
" F n b u r g i j o s " apvainikuota auksinu lau
rų vainiku.
Paskubomis sodina mūsų pirmininkas
< kun. J. Navickas profesorius autonobiliiiosna; stoja kitos draugijos į eilę, užtraii;
kia orkestras maršų, ir mes, koja į taktą
mindami, ilga virtine žengiame Fribourg'o
gatvėmis.
Pakilęs vėjelis plevėsuoja vėliavas;
saulutės skaistus spinduliai kartas-nuokarto pagauna mūsų vėliavos tai vienų
tai antrų šonų žavinčiu gražumu: tai jie
vyksta raudono šilko dugne aiškiau atšviesdami iškilmingąjį mūsų Vytį, tai vėl
irt mūsų giružės žaliame šilke pasinėrę
su didele grožę pagauna vėliavoj auksu
sini^ kryžių-saulę, traškiai į šonus atsbspindšdamL O eisena vis žengia tolyn>

Iii******** A. I

Iš trečio, ketvirto augšto atsidaro lan
gai, pasirodo įdomaujančių galvos. Ten
kitoj pusėj senukas kų t a i švabžda anū
kui, už jo toliau sustojęs būrys "Sveicariečių merginų akimis gaudo plevėsuojamų
mūsų vėliavų.
Mes žengiame tvirtu žingsniu pirmyn.
Bet štai jau ir mūsų pekyUojpietų
vieta -± Jiotelis " T e r m i n u s " . Sueina draugijos į vidų, išneša u Lituanija v ', o paskui
jų ir kitos draugijos savo .vėliavas ant bal
kono. Orkestras, sugriežęs, triukšmingų
maršų prie iškabintų vėliavų, nueina savo
keliu, o mes leidžiamės žemyn priimti svev•

•

•

eius.
Pašnekesiai.

v
^ Pasibaigus šiai olicialių iškilmių da
liai, prasidėjo privatus pašnekesiai: tai
profesorių tarpu savęs, ar su mūsų.Atsto
vu p. Sidzikausku, tai studen&j su profeso
riais.
Prieinu prie vienos kuopelės. Para mū
siškių, dar keletas kitų draugijų studentų
apstoję prof. de Munnynck'ų. Jie ka&u
apie mūsų spalvų suderinimų. Keikia &-J
noti, jogei prof. De Munnynck yra žymus
estetas. Jis rado mūsų tautos spalvas: gel
tona, žalia, raudona laimingai suderinta
dailės skonies ir vidujės reįkšmės ivilgs
iuu. išgyrė ir-gi * * Lituanijos" kepui-»ff.
Jos yra viojetavos su tautiškų spalvų ga*
lionėliu, o juodas dailus matikas priešakį
puošia- ,
*v
Kai kmiams s t ų a e l l t a m 4 ' " | ^ ^ ą ^ ^ ( į a , ,

studentų kepurių fasonas (pasiuvimas) bei
spalvos nemažiau patiko kaip ir pati vė
liava. Šiuo žvilgsniu mūsiškiai pasirodė
turį dailės skonies nusimanyme.
Toliaus prof. d c Munnynck'as mums
lietuviams pastebėjo, kad estetikos- žvilgs
niu visos iškilmės puikiai yra suruoštos.
Tas mums visiems pridavė, kaip sa
koma, dvasios. Neilgai laukus, pranešta^,
Itacfe jau viskas pietums paruošta. Kas iš
salono, kas iš kitų kambarių žengia į dudžiulę salę.
Pirmutinę vietų, einant vietos papro
čiais, užima "Lituanjjos'' pirmininkas,
gerb. kun. J. Navickas. Iš šonų jo sėda
Vėliavos kumaį toliau dešinėj Universite
to Rektorius, iš kairės Lietuvos Atstovas
toliau ir abu šonu kiti profesoriai- Drau
gijų atstovai irgi užima savo vietas.
Prasideda iškilmingi pietus.
*

•

Kiek sieteliai užkandę, pradėjo sakyti
kalbas. Bet pirm jų prabilo " Lituani jos"
pirmininkas, kun. J. Navickas angliškai,
dėkodamas atvykusiems už suteiktų " L i
t u a n i j a i " garbę. Kadangi jo kalba mūsų
gyvenime yra istorinė ir nušviečia pačios
"Lituanijos" darbuotę per jos gyvavimo
laikotarpį, tad paduodu jų netoli kų išti
sai. Jisai kalbėjo.

**Jusų Mag-niricencija, ponas Rekto
riau, Jūsų Ekscelencija^ .ponas Atstove.
| ^ a l Gerbiamieji ^fesojRįai; Beaiefc .ir

garbė augšta kiekvienu žvilgsniu.
Mintis būti Fribourgo universit. stu
dentas tai malonus sapnas mūsų mokslo
laukiančio jaunimo. Bet deja, šiandien ta
sai troškimas daugeliui mūsiškių, dėlei
augštos Šveicarijos valiutos, pasilieka vien
sapnas..* Visgi rei£ia tikėtis, kad susitvar
kius ekonominiam gyvenimui, lietuvių
ti lietuvių studentų. 1899 m. jų skaičius skaičius Fribourgo ' universitete žymiai
\
tiek padidėjo, kad jie sugebėjo jau sukur padiiies .
r
ti draugijų vardu " R ū t ų " , šešiolika metų
Šiandien mes lietuviai pirmiausia nozuota,
vadintadraugija
"Latuania".
Lietuvių! rime pareikšti viešai Šveicarijos Respąblivėliaus pa
minėtoji
buvo perorganidraugija
me . ^ a į gį]įofi padėkos jausmus. Jinai yra mū
j_-.t_:r per visus
•— savo 22
on gyvavmio
r_. _. —
tus niekuomet neiširo dėlei narių stokos, o sų tautos dmiugas, jinai buvo; nuisų piaa^
ir šįmet joje esama 16 asmenų.
bėga tautinės verguvės i r persekiojimu
Be to, Fribourgo universitetas, paly
metu; Šveicarija pirmutinė pripažino masų
ginant savo trumpame gyvenime, Lietuvos valstybę de jure! (Kalba pertraukė gau
Respublikai davė daugiau* mokslo pajėgų sus aplodismentai). Antra, mes-feiškiame
negu kuris kitas universitetas, žinoma, ne savo gilių padėkų ir ištikimybės pasižadė
.v.
.
/
jimų mūsų Ąlma'i Mater jos Kekteriaus
skaičiumi, bet asmenų kokybę.
asmenyje. (Ąpl.) čia esamiems profeso
Daugelis buvusiųjų Alma Mater alumriams ir mūsų draugams-studeniams. Vinų šiandien Lietuvoje užima augštas kaip
Bažnyčioje taip ir Valstybėje vietas. Mes vat, floreat, 0rąseat Alma Mater Friburjuos randame mūsų politinėse, visuome giensis!" Gausus plojimai užstelbė pasku
nės, bet ypatingai mokslo sferose, — jie tinius kalbėtojo žodžįus,_
Toliaus kįalbėjo Uųįvei-sįteto rektorius /
yra mokytojai ar profesoriai mūsų gim
nazijų, seminarijų ir valstybinio Lietuvos prof. Gockeljis, Kurna-vėliavos ^ k r ^ 6 t o j ^
motina — p. įBenett, Kūmas — prof. r u i - o
universiteto.
Prie progos pažymėtina, kad daugelis rardin, Lietuvos Atstovas %$x\. jįį. V. S i 
profesorių teologijos-filosofijos fakulte y- dzikauskas, pk*of. Schaurer, prof. d e Jiunra buvusieji gerb. prelato Kirsch , o, gerb.J nynek'as. Visos profesorių ir gerb. mūsų
prof. Mauser'io,. gerb. prof. de Muimync- Atstovo kalb<js teikė daug lietuvių Tautai,
Valstybei ir f'ribourgo studentams pagy
k'o, ir kitų studentai — mokiniai.
Suprantama todei Fribourgo universi- ^į'os žodelių. fVisko korespondencijoj nei
betiis Lietuvoje yra plačiai žinomas ir jo ueatpaeakasi!
(BUB daugiau)

*?

Ponai f
Šioje taip iškilmingoje valandoj leis
kite man pareikšti jums visos "Lituanijos" vardu giliausios padėkos-jausmuvS už
tų garbę, kurių suteikėte mūsų draugijai!
J a u pirmuose Fribourg'o Universiteto
gyvavimo metuose galima buvo jame ras-
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DR. A. I . RUTKAUSKAI

Šiandie Pinigų Kasas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4442 So. Western Avenae
Telef. Lafayette 4144

Siunčiant Lietuvon ow mus:
17 centų už 100 Auksinų
—

OUU

Vaapdos: » - l l rytais, t - 3 p o ^
pi«t«» ir 7-8 vakarais. Nedėldie-g IŠ
niate tiktai p o pietų 2 iki S val.j£

Tei.

Blvd. 7043s*\

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
5112 SO. ASHLAND AVENLE
ARTI 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare

VISUOTINO SUSIRINKI
MO.

BRIDGIPORT, CONN.

Liepos 23 d. čion įvyko niaWauke$an, IU. — Rugp. 0\
r
.
* , - * ' , .
, T. . .
. . . • • . i m mergaičių piknikas ant Ivusvečių at
d. JUetuvi 11 svetainėje įvyko keckio
*
°ūkės. ^Daug
\\
visuotinas lietuvių susirinki
silankė. Jaunučių choras savo
mas, kurį sušaukė L. L. Pas
dainelėmis susirinkusius gra
kolos Stotis.. Stoties pirm. M
žiai palinksmino. I š visa ko
Skirius paaiškino šio susirin
piknikas nusisekė ir visi daug
kimo tikslą ir paprašė tuo tik
gražaus lipo įsigiję grįžo na
slu išrinkti valdyba. Susirin
mučių link.
Buvęs.
kimo dalyviai entuziastiškai
tam pritarė. susirinkimo prezi
WORCE$TER, MASS.
dilimas išrenkama iš šių a.s
menų: A. Sutkus — pirm., Pr.
Liepos 26 d. turėjome Šv.
Bujanaųskas — viee*pirm., S.
Onos moterų draugijos meti
Gadeikis — rast., J . Pocius —
nes sukaktuves. Rytą, tuo tik
rast. pagelta
slu įvyko pamaldos. šv. Mišių
Presos komisijon įėjo gerb.
aukų atnašavo gerb. kun. L.
kun. Jonas B. Kloris, M. Bu
Uvavaliauskas, gi pritaikintų ir
driunas i r Sam (Uass — žy
labai gražų pamokslų, pasakė
das.
Pasiųsta gilios padėkos žo gerb. kun. J . J . Jakaitis.
Šv. Onos dr-ja y r a savo
dis
telegramų
Prezidentui
pavyzdinga.
Hardingui ir Lietuvos Atsto- darbu visiems
Bažnyčios ir tautos reikalai ar
\ ui l'ariieekiui.
Nutarta surengti iškilmin ti jos širdies. Ilgiausių jai me
Praeivė.
giausig, manifestacija ir paim tų j
ti svetaine mieste. Manifestą-

.

Pirmiausia gauk keturių ga
lionų puodynę, lygiais šonais
ir be uždengalo. Nevartok
puodynę su siauru kaklh.

585 centai už vieną Dolerį

ATYDAli

Pigesnis kursas siunčiant
'didesnes susnas.
Pristatymas Užtikrintas
Trumpame laike.

r r l " P r Y H i " U P V š l i a v ^ ' Kukardu, visokiu Ženkleliy, Guzikučiu, AntJLM.I PJLU. V C spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalykg.
Reikalaudami Katalogo ar Sam palu, pažymėkite ir jusu dr-tea vardą. *!

JtAUGYK AGURKUS PUO
DYNĖSE.

STRUPAS CO-, 9 0 - 9 2 Ferry St. Nevvark, N. J .
3?~=

CHICAGOJE

a r b a >.—

•V

"

, . =

PINIGAI Iš P0SELAND0
LIETUVON.

Central Maniifacturing
District Bank I
| State Bank — Clearing Housc
Bank.

Pinigus iš Eoselando ir a1112 West 35-th Street
Ant puodynės dugno įdėk ei I š WEST BiptB PADANGAS
pielinlcės galima pasiųsti Lie
Turtas $6,000,000.00
lę krapų ir pusę uncijris kve
11
=
tuvon per J . Ramanauskų aĮ'ifii*
Jaunimas.
piančių šaknelių (spices), ir įgentų Lietuvių Prekybos Ben
dėk
an£
tų
vieno
didumo
agur
irrr "-"T-n r T H r n nn iii9M 9i.'i U I
Čia
jaunimas
—
L.
Vyčiai
Tei. Canal 257. Vak. Oanal 2118
drovės.
'Telefonas
Yards HS8
ku^ iki dviejų arba trijų colių puikiai gyvuoja. Jie reguliaIš čia pinigai yra pasiun
STANLEY P j
nuo viršaus. Ant to uždėk ki riškai, kas savaitę laiko savo
čiami greičiau ir pigiau negu
MAŽEIKA
tų eilę krapų ir pusę uncijos susirinkimus. Rugp. 3 d. laiky
Lietuvis Gydytojas Ir
GRABORITJ8
kur kitur ir pilnai atsakoma.
kvepiančių šaknelių. I r jeigu tame susirinkime išrinko į L.
Chirurgas
Parduodamos
laivakortės
v
Turiu automo
1821 South Halsted Street
galima gauti, ant tų dėk vie
bilius
Tisokiemsj
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4
Vyčių Seimų delegatų p. A. Va ant visų linijų.
reikalams. Kainai
nų eilę vynuogių lapų. Ant
po pietų: 6 iki 9 vakare
prieinamos.
Visais reikalais kreipkitės
lonį, daug pasidarbavusį L.
dugno ir galima dėti vynuogių
N
V. organizacijai ir abielnai vi pas^
3319 Aubum
lapus. Daryk sūrymų iš vieno
it%m*%A*%*w***\
suomenei. Jis atsisakė įmti iš
Ave. Chicago.;
J. RAMANAUSKAS
Rcs. Tcl. Cicero 363%,
Į
svaro druskos, % kvortos acto
Ofiso Tei. Cicero 40
kuopos kasos padengimui JėAgentas Lithuanian Sales
ir K) kvortų vandens^ UždengCorporation.
toriel- šų, ibet apsiėmė savo pinigais
t i reikia su lenta arba
r2nimi!iiiiiif^iHiintiHHf^iiiimimHr7-n
važiuoti
seiman.
Taigi
L.
Vy
10808 Michigan Avenue
1325 So. 49 Court
ka ant kurios uždedama ak
N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str.
čių kuopa išreiškė jam širdin
RoselanA 111.
niuo. Agurkai įdėti puodynėn
ant viršaus vaistynyčios.
gų padėkų už tokį jo pasišven
•a/Syaa»ada*ya.am'a. a l a v a m s
tinkamoj šilimoj į dešimts
~i ADVOKATAS I
limų h, V; labui.
=
Ofisas DidmiestyJ :
dienų turi aprugti. Reikia su
Toliau buvo tariasi apie ben
I 29 South La SaUe Street f
Rezid. tei. Van Buren 0294
šaukštu nuimti putas, kuomet
Ofiso tei. Boulevard 9693
3
Kambaris 5S0
dras iškilmes, kurios "įvyks
pasirodo. Agurkus galima po
Q
Telefonas: Central 4391
rugp. 20 d. padėkavojimui S.
..
.
. '
tani įdėti į bonkas ir gerai už
AMSTERDAM. N. Y.
i ###»————i m u f I
eija išreiškimui Jung, ValstiValstijoms už pripažinimų Lie
I Vakarais, 812 W. 33rd St.
lipdyti, arba uždėti sušildyto
RUSAS GYDYTOJAS ir
joms pagarbos už'pripažinimą
tuvos de jure. Li. V. 24 kuopa
CHIRURGAS
Telefonas: Tardą 4681
Liepos 23 d. 6v. Sicilijos parafino ant neuždengtos puoSpecialistas Moterišką, Vyriškų
Lietuvos Įvyks rugpjūčio 18 d.
vienbalsiai nutarė prisidėti vi
i^JIUIUIIIlllC^mil!llHlK7J!UlllllllllI3S
Vaiki] ir visų chroniškų ligų.
choras turėjo išvažiavimų ant dvnės viršaus.
Prasidės 1:()() vai. po pietų.
somis spėkomis ir parengti f lo
Ofisas: 3354 S. Halsted S t.
labai gražios ūkės.. Be narių,
Vai.:
10—11 ryto; 2—3 po
šiose istorinėse demonstraci
tų. Tam darbui išrinkta komi
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d.
TcU Central 1289
biiv<> dar ir svečių. Tik gailu 1921N CUKRAUS SUVARTO
O nelaime! Yra daug žmonių,
Res. 1119 Independence Blvd.
sija.
'
} kurie juokas iš tavo^sielvarto!
jose privalėtų dalyvauti visi
HAROLD O. MULKS
[Iv,
SUV. VALSTIJOSE.
Chicago.
ADVOKATAS
v
Tačiau geras draugas patars
lietuviai nežiūrint kokios sro kad oras nebuvo patogiu..,Ąk$£
1
t
Veda
bylas
visuose
teismuo
naudoti
!
vės 1 bei Įsitikinimų jie butu.
AVestsaidnaciai
vyra^
,lr
vai-,:
se.
Egzaminuoja abstraktus.
Išvažiavimai! ilraug su cho
Suv. Valstijos suvartojo 10,Duoda patarimus.
Yra išrinkta tam tikros komi ro vedėju varg. AT Grigoraičiu
kinai smarkiai darbuojasi ir
Roonis 1611 — 161*
155 No. Clark SU
Chicago.
sijos, kurios kreipsis prie cho į v a ž i a v o ir i-msu mylimus f548-451'000 S V i , n -' «*uknra» J921 ruošiasi prie vakarienės, kiui
Kalbama
Lietuviškai.
motais,
arba
2S.4
nuoš.
pasau
ru, draugijų,
organizacijų kiebonas gerb. kun. J . Židanaįvyks Aušros Varių par. sve pleiskanų mirtinąjį priešą.
VAI..: 9 ryte iki 9 vakare ,
Uo c u k r a u s
GYDYTOJAS I R CHIRl RGAS
i M » h i « o . Reiškia tainėje rugsėjo 10 iį. Mat jie Suvilginkite Ruffles savo gal
S«
kuopų ir šiaip pavienių asme vičiiu:. Kiek labiau nudžiugom f
4631 So. AsJiland Ave.
vos odą kasdien per kokią
8.4 nuoš. už 1920 m. išdirbinio,
Tcl. Yards 001
nų. Lai nei vienas neatsisako juos .sulankę, o užtraukę tė
vienui vieni rengia, tad mote savaitę laiko ir pleiskanos
Tcl, Randolph 4Jf>8
ir
25.9
nuoš.
daugiaus
už
su
Tcl. Yards 0001
tuojaus
pranyks.
Naudokite
vynės
dainų
dar
linksmesni
manifestacijoj
dalyvauti.
Tik
OFISO VA L.:
vartojimų bėgy dešimts metų tų šiame rengime nebuiių nei Ruffles nuolatos ir po to, ir
A. A. .S L A K I S
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v.
palikom,
rodos,
ir
pilkieji
de
petįs į petį nustoję gražiai
vienos,.
Jie
i
r
programų
vieni
tuo
būdu
užlaikykime
savo
gal
ADVOKATAS
Nedėliomis; nuo 10 v. ryto iki
laiko, baigiant 1920 m. (8,Ofisas vidumiestaje
vos
odą
švaria
ir
sveika
ir
1 vai. po pietų.
]>a>iirarbuosimc ir tuomi šiai besėliai pranyko. Pavakarį e
ASSOCIATlOIf B L B Q.
375,936,656 svarai).. 'Tokiu bu i .atliksiu. Na, pamatysime ar savo* plaukus gražiais ir žvil
19 8o«U» La SaUe sareet
Biave
grižom
linksmi
namo.
šaliai pasirodysim kad ištikRoom 180S
du 1921 m. kiekvienas gyven taip bus.„Žiūrėsime .moterys gančiais.
Valandos:
ft
ryto iki Į po P*f*9
Buvęs.
Kaina <5oc. aptiekose, arba prisiusrųjų Lietuvos pripažinimo mes
Namų
Tei.
Hyde
Park 1196
tojas su vario jo 97.8 svarus, ar nesukritikos jų?
kite 75c. tiesiai į labaratONJa.
verti buvome.
F. AD. RICHTER & CO.
91.4 svarus 1920 m.; 85.3 sva-*
'..- 9 = T T »
CLEVELAND.
OHIO.
104-114
S
o
.
4th
St.
Šis
Įvykis,
tai
amerikiečių
dslands.
LIETUVIS
rus 1913 m. ir 58.Į$svarus 1900
Brooklyu, N. Y.
_
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
lietuvių istorinio džiaugsmu
1920
m.
iš
svetinių
kraštų
3. P. WAfTCHES
Telefonas: Yards 2544
Ui.
įvykis. Tad-gi sesute
broli
Vyčiai laimėjo.
S252 South
HalsicU Street. .
g a u t a 7,5oO, 1 9 5 , 9 3 - s v a r a i i r
L aw ye r
1921 ia» cukraus išdirbta 2,Ant viršaus TJitlver. S»ate B a n k
lietuvi, parodyk savo širdį ir
•LIETUVIS ADVOKATAS
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
LiejKis 2o d. 1*1 Vyčių 25 532;24bM60 svarų, arba 30.2 •1921 m 6,673,041,867 svarai.
l>icn.: R . 511-127 N . D c a r b o m
prisirišime -savo motinai —Lie
J.—4 p o p i e t ų : n u o 1—9 vak.
Street
Tcl. Dcarborn 6096
k u. basebolo ratelis su "Buc- '.'auginus kai 1911 — 1920 m.
1921
m.
išsiūta
789,263,707
Nedėliomis nuo 10—2
Vakarais:
107M
S. Wabasli Avc.
• -J
tuvai iš kurios tu paeini ir ku-_
Oofisas ir gyvenimo vieta:
Tei
P u 11 man 6377
Roseland
(1,944,565,760 svarų). Naminis "svarai kitoms šalinis.
:«;
• » • • - • • • • • • • • • » ; . ;
rią dar t u tebemyli. J u k ir keyes", svetimtaučiais, turėjo
suvartojamo cuk- (Foreiim Lunguage Inf. Service)
jausti gali kaip tavo gįslose rungtynes ant Gordon Park.
ANCHGFrJONALDSCN
Yaus pristatė 24.1% 1921 m.,
Vyčiams
šį
kartų
dvasios
ir
teka lietuviškas kraujas, o juk
Valentine Dresmaking
LIETUVON Į 12 DIENŲ
17.4'/r 1920 m. ir 23.7% 1919 R. J. BISCHOFFO KREDI
gyvumo
nestokavo,
tad
iš
to
Lietuva tau jį davė. Tad eik ir
College
Greičiausių vandeninių keliu.
atžvilgio i r rungtynes laimėjo ui.
TORIŲ ATYDAI.
Perkėlė savo oflsa p o numeriu^ pagerbk jų kaipo savo naujo
2407 W. Madison Street
Ypatiš^kai vedama ekskursija su
Lietuviškuose laikraščiuose tilpo greitu persėdimų Southampton j
4TM SO. ASHLAJfD A V E N l E '
137 Mokyklos Buv. V a l s t i j o j .
padarydami 7 išbėginius, o «Vfl
1021 m. 977,738,902 svarai
gyveninio žvaigždę.
visiškai priešingos žinios apie dabar
Moko Siuvimo, Patternų kir-j
Piliava, Memel ir L^epojų ant
SPECIJALISTAS
timtauėiai tik 4.
'prisiųsta iš IUnvaiios 818,(H3, tinį Bischoffo ir komiteto veikimą. Danzig:
plmo,
Designing bizniui ir na
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
Lietuviai ex-kareiviai prašo
rnama Vietos duodama dykaiDiJorų, Moterų iv Vyrų, U g ų
Keli susirinkimai^ buvo laikomi be- žinų, išplaukiančių iš New Yorko kas
880 svaru iš Porto Rieo ir 337,- gij pereitu dviejį savaičių ir ant vi
Diplomai. Mokslas lengvais atValio mūsų jaunimas!
Ltariiinka.
[VaL: ryte nuo 19—12: nno 2—%\ mi koskaitiingiausia susirink
mokėjimais. Klesos dienomis irj
kreditoriai priėmė
Vytis. T 143,948 svarai iš Phillipine sų, susirinkim
Visi trečios kliasos pasažieriai turi
vakarais. Reikalaukit > knygai ės. <
(po pietų; nuo 7—8:19 vakare.'
vienbalsiai
dabartine
propoziciją,
bet
ti
i
r
demonstracijose
imti
daka
jutos.
ĮNedėUoml*: 19 iki 1.
t l U . Seelej 1643
'
mūsų pi;iešai išgirdė, kad mes galime
MAURETANIY
AQUITANIA
ė
SARA
FATEK,
pinu.
Telefonas Drezel 2880*< 1> vumų.
atgžmti savo prarastus pinigus, pra
nm%**—*•%»»•
faa»ma»»aai
BERENGAKIA
dėjo varyti agitacijas prieš dabartinę
Amerikos Liberty, Lietuvos
Via Livcrpool ir Glasgovv
propoziciją.
LACONIA
Rugp. 3
Laisvė ir l>ė4ė Sanias bųs ant
Vienas mūsų visu priešas, pataria ASSYlilA
Rugp. 11
Tei. Lafayette 4 M S
kad nesiskubinti su doleriais bet ko CARMENIA
Rugp. 17
tam prirengto automobiliaus.
dėl jisai' atsmaine savo notas?
ALGER1 \
Rugį). 25 j
Tie,
kurie
skleidžia
klaidingas
ži
.Vaikai ir mergaitės bus vi
Noriat laivakorčių ir informacijų I
nias, reikalavo kad Bischoffas ati kreipkitės pas agentą, savo mieste ar
Kaipo Hetuvys, lietuviams visa
si parėdyti Amerikos ir Lietu
duotu jiems visus pinigus tuojaus, o apielinkėj.
dos patarnauju
jie tada dirbtu ir prigelbėtu Bischof3107 So. Morgan Street
vos vėliavomis.
Tūkstančiai žmonių pražudė savo piningus beieŠ/ M.
fui jeigu propozicija ir nebūtų tei
CHICAGO, I L L I \ O l S
1228
W,
-S
singa, bile tik jie gauti savo pinigus,
Paroduojant kiekvienas gali
kodami
panašios
laimės.
•
^
:
!
«
•
•
•
—
•
—
- -"o jeigu jiems pinigai nebus atiduoti
Telefonas Yards 5032
BB)
-*turėti Amerikos vėliava, butų
tai jie dirbsiant priešais, ką dabar ir
Valandos — 8 iki 11 iš ryte
T—*"ir
se
Pasinaudok mušu investmentų patarimo skyriij.
daro. ^lusų priešiam .buvo pasakyta
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis
į » »m • • » w » • » ^ » ^ •»<> » ^ » • » • » ~&
geistina kad \x Lietuvos veliaTai apsauga prieš bloga spekulacija.
Kad jie nėra goresni už kitus ir kada
ofibas uždarytas.
Telefonas Canal 5395
laikas
ateis bus atmokėta visiems
Vų kodaugiausia turėtų. Lietu
Apsaugok savo uždarbį ateidamas ims mus ir klau
kartu. Tai dabar jie ir pildo savo
vos vėliavos spalvos ženklai
grasinimus skleisdami visokius* bepa3106 So. Halsted St.
sdamas mūsų patarimo. Mes visuomet su mielu noru
:•: agAaajtA3&aat&(ž.<aitiaaa*a«ff
matinės paskalas, v
Mokina: lietuvių ir anglų kai-1
bus padaryta kiekvienam.
Darykite kaip išmanote bet žiūrė
jums patarnausima.
bų,
skaitliavimo,
greitrašystės, f General ia
kite kad klausydami priešu nepadaryknygvedystės,
pirklybos
teisių, {
Kalbėtojai bus iš šio miesto
tumet klaidos. Jus žinote koki keblu
MŪSŲ PININGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
tojai ir ienų namų taujtojsa
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
te
mą mes turėjome praeitij nuo pana
valdininkų
ir
be
to
bus
iš
Chi
tuvių
kalbos
gramatikos.
•1900 So. Halsted Str.
2338 S. Oakley Ava., Ohicago
šių priešų bet su laiku jie tapo nuga į
siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Parduoda laiva
nuo
9
ryto
cago.
Prakalbos
bus
lietuvių
ir
S
Tcl. Canal 2118
js
lėti ir .žmonės laimėjo pradinį pama » Mokykla atdara:
Arti 23-dia Pkee.
of
ii
iki 10 vak.
kortes
ant
geriausių
laivų.
tą. Jeigu mes klausysime priešu ir
įtm m m • • • ! • • 1 i
• • • • " • • • '
"•• i ttk
^ Valandos: 10 ryto iki 8 vakare, j B anglų kalbose. Tad-gi visi broatidėliosime diena nuo dienos, laikas
' l ' g
=
•j Gyvenimus:—2811 W. 63-rd St. o liai lietuviai
praeis ir rrfes' nieko negausime. Tu •BB a.CTK
=ea=
j . 'a . i .
ruoškimės prie
rr:
J 9 9 V 9 9 ^ W-W W*W'J W 4
rime veikti pakol d&r ne pervelų.
3
Tei. Prospect 3466
manifestacijos. Kur yra vie
Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. *TelefOBas Boolevacd 411»
Didelis skaitlius kreditorių jau at
žri^^f»r»iryo^r¥¥¥ol5^4^
simainė savo notas ir kurie atii!kwaiL1L1LV1S AKIŲ SPECIALISTAS
nybė — ten i r galybė.
nis su laikų, bus daroma vis'os pas

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. SHINGLMAN

Dr. A. A. ROTH

i V. W. RUTKAUSKAS I

ę

v

^

i .i •

—

HMII

•

II—i

•

—

DR. MAURICE KAHN

.•»

DR. S. N AIKELIS

lW—^ —

^

^-^

—.

-

1

OR. CHARLES SEGAL

Neieškok Laimes

Dr. M. Stupnicki

PLUMBING

Auksiniuose Kalnuose.

AMERIKOS LIETUVIU
PREKYBOS MOKYKLA !

DR. A. L. YUšKA

1

m

JOHN 6. MEZLAISKIS

1

Jonas Pocius,

PRANEŠIMAS.
Orisas Dr. G. M. Glaser pe»
reina j rankas Dr. Chas. Segal,
žento ir partnerio. Visi senieja
pažystami ir draugai aplaikys
apžiūrėjimą, ir gydymą kaip ir
nuo paties Dr. G. M. Giaser.
3149 So. Morgan Street
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.
Ned. nuo 19 iki J- p o pietų. *
Telefonas Yards 687
Z/

^ B -

Sus-mo antras rast.
9J9JI

" "

, • :

.

- ^

P R A N E Š I M A S
DR. P. ŽILVITIS
Parkelė savo ofisą po niun.
SS4J — 43 So. sfateted Stneot
Naiijunic Juciaus Ręst. 2 lubų.
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M.
9-8 P . M.
Tei. Boulevard 7170
ftiMi<lMictys* loi. FalyĮąjc 5 ^ 4

Central Manufacturing
District Bank
1112 West 35-th Street Chicago.
A STATE BANK
Cleariag
House
Banką kurios tur
tas suvirs $6,000r

Banką atdara nuo
6 iki 8 vai. va
kare.

PHO&*

000.00
t

Palengvins
visų
&k\ų
tempimą
kas yra priežas_
timi skaudėjimo
R. J. Bischoffo
galvos, svaigulio, apleraimo, nervoKreditorių Komitetas. tumą, skaudančius ir užsidegusius
karščiu akių kreivos akys katerak( A p g . ) to, neniiegio; 'netikras akis indedąm
==, J I
i' , i t r
Daronuv' egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
Įiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiitiiiiifiiiiiiiiiuiiiiiinu. taikomi teisingai, toli „ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo r e *
f VIS 0 * * B O R H ! S
5 gėlimo ir vaikus einančius mokyk
Patarnauja laidotuvės* kuopi-E lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro
ausia. Reikale meldžiu aUi&au-a' Nedėliomis nuo 10. iki 1 vai. po pietų
•kti, o mano darbą basita miga
" ėdlnti.
1345 W. 47 St. ir Asldand Av. SAVIEJI

tangos kad atgavus prarastus pinigus
su laiku.
.

S. D. LACHAW!CZ

Telefouas Boulevard 7580

REMKITĘ MVĄM
ĮSTAIGAS.

i •*

H£ŪU<!
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CHICAGOJEI

i PADEGTA KRAUTUVĖ.

Oatvekariu
darbininkams dovaujant kunigams: A. C.
Martinkui ir J . J . Pužauskui
streikuojant Ohicagos valdy
praeitą sekmadieni, rugp. G d.
ba pampino net 20 motorinių
turėjo nepaprastas iškilmes
bussn žmonėms vežioti. Už va
L. VYČIŲ 16 KP. NARIŲ
Šv. Kryžiaus bažnvėioie ir
žinėjimą. imta nikelis. Tai bu-1
•DOMEI.
ii • .
v x i - fpirmian padėkojo Dievui,
l
vo
atkreipta pnes gatvekanų M Sumą laikė
-'
bendrove.
gerb.
kun. .L J .
Bridgeportas. — Kadangi
Šiandie 11-ka tu bussu jau Čužanskas. Laike šv. Mišių bu- mūsų kolonijos visų draugijų
pašalinta. 9-ni kiti palikta dar vosistatyta S. S. Sakramentas susirinkimas įvyksta trečiadie
% " .
ir toliaus vežioti žmones po padėkos
intencijai. Gerb. kun. ny, rugp. 9 d., demonstracijos
penktuką.
j A. C Martinkus pasakė ypa- reikale, todėl Lu Vyčių lfi-tos
* tingai gražų pamokslų; jo žokp. susirinkimas yra perkeltas
SIAURINA SKAITLIŲ
džiai kiekvieno širdį pasiekė. Į penktadienį, rugp. 11 d. Su
TRAUKINIŲ.
Choras, p. V. Daukšo "veda sirinkimas įvyks fiv. Jurgio
mas, .giedojo "Leonardines" parap. svet. 8:00 vai. vakare.
Chicago & Alton geležinke
šv. Mišias kaip ir visose iškil
Kviečia visus
lio linija del anglių trukumo
mėse, (uirbė mūsų varg. V.
Valdyba.
aštuonis traukinius
suspen
Daukšui; jo elioras bažnyčioj
duoja.
visuomet užžavi.
BRIGHTON PARK.

PRANEŠIMAI,

VACLAVAS RUKUJZO
Mirė rugpjūčio 7 d., 4:10 vai.
po pietų 38 metų amžiaus. P a 
ėjo K a u n o Red. Keidainių apsk.
Gryn kiškio p a r a p . Amerikoj iš
gyveno 17 metų paliko didelia
m e nuliūdime moterį Zofija R u kujzo sunu Vaelava 8 metų Ir
dukterį Vilemina 6 metų moti
n a Mi. haluiu Rukujzo 2 broli
Adolfą ir P e t r ą 4 seseris Bronislava. Marijona. Miehalina i r
Ona. Laidotuvės įvyks ketverge
10 rugpjuėio iš n a m u 6530 So.
Robey St. Į šv. Kryžiaus baž
nyčia 9 v. ryte p o pamaldų b u s
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nės. Nuoširdžiai kviečiame gi
minės d r a u g u s i r pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

Tas trumputėlis valandos ir
pusės laikas talpina savy gi
lią paslaptį, didį įspūdį; ypa'tingai, kuomet prieš palaimiir džiaugsmo išreiškimui ",Te
Deum Laudamus" giesmę, dau
į gelis apsiverkė. Šią iškilme
/ilgai minėsime, nes tai buvo
[išreiškimas padėkos Tam, nuo
l'Kurio niekas nėra paslėpta, bu
tent Dievu L
Už šių dvasinę iškilmę esa
me dėkingi savo vadams gerb.
kun. A. O. Martinkui ir gerb.
kun. J . J . Pužauskui.
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Didei svarbus visų organi
zacijų valdybų bei šiaip vi
suomenės darbuotojų be 'skir
tomo srovių i r pažiūrų susi
rinkimas įvyks trečiadieny,
rugp. 9 d., 7:30 vai. vakare N.
P. parapijos svetainėje pri 3
14-tos i r So. Fairfield AveŠiame susirinkime apkalbė
sime demonstracijų reikalą ir
išnešime tam atatinkamas pas
veikinimo rezoliucijas.
Kviečia
J . K. Enčeris.
Lokalis rast.

ž.

—

.

LABIAUSIA LIETUVIŲ MĖGIAMU IR GIRIAMU
U N I J O S LAIVU

HOLLAND

No. 18'

AMERICAN

AUTOI

Kainos iš N e w York'o iki Kaune

Kanauni

$107.50

(S
Karo

T a k s a i

žinomi
ir raš]
gSL doi

Atskirai.

VAŽIUOJA DIDELIS LIETUVIŲ BŪRYS IŠ NEW YORKO PER ROTTERDAM Į
PILIAVA (KARALIAUČIŲ) IR KAUNĄ

I

PARY]
gyvuoja
eiete d
Bien,"
pagarbos I
joms arlj
nims už
•mus visul
kūmus i r |

Laivas ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei.
Erdvus ir švarus kambariai su 2, 4 ir 6 lovom. Šeimynom suteikiama atskiri
kambariai. Šviežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir apetitui. Patarnavimas vi
siems mandagiausias. Maloni vieta pasivaikščiojimui ir pasilsiui ant laivo viršaus.
Tinkamas rūkymui kambarys ir visi kiti smagumo prietaisai.
Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovėj atstovai. Iš
Eotterdamo iki Kauno asmeniškai lydės patyręs palydovas.
Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyventi, bei apsilan
kyti, tuoj kreipkis į Lietuvių Prekybos Bendrovę, čia gausi visus paaiškinimus.
Lietuviškus pasus ir sugrįžimo dokumentus mes padarome.

tinms.
Šįmet
lę dovana
kui Loutl
plačiai ži|
nos pseu<
re PErmij

Rašyk tuojaus šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
•

-

•

•

.

4 1 4 Broadway, So. Boston, Mass
1 3313 So. Halsted St., Chicago, III. Tel. Yards 6062

W E S T SH)E.

•

Aukos Liet. Sauliams.
Aukavo po $2.00: M. Česnavičius ir .T. Naujalis.
Po $L00: A. Radziukinas, A.
Rlažauckas,E. Benaitė, M. Be
naitė, A. Jasuliavičius.
Po 50c.: A. Benaitė ir S. ši
mulis.
Viso surinkta $10.00.
Pinigai pasiųsta rugp. 1 d.
fcvent. Būrio Valdybai.
Ačiū visiems aukavusiems.
M. česnavičius.

Dimšą. Aukotojų vardai:
P o $1: — V.. Pazagauskis,
P. B. Žilvitis
$50.00 j V. Halis, J . (Jauba, K. Judei\ \ . Labeckis
50.00 j kienė, A. Bntramas, N. Vasi1
Ona Petrauskiene'
10.00 Į Jauskas, J . Mockus, P. Stasiu•S. Sakalis
10.00 tis, N. Dūda, P . Svaigauskas,
Po $5: — J . Evąrdas, J . P a - | ' L ž i l v i t i > s i r 4* Z*įpfe.
pauskas, X Martinkus, .1. Uk- Viso $171.00.
tveris, Adv. S. Kodis, Peoph1.Labd. 8^j. 5 kp. vardu šir
'Stock Yards Bank.
dingai a«v-iu aukotojams ir p.
J. Dimšai tiek daug pasidar
A. Masalskis $3.00.
BRIDGEPORTAS.
Po $2: — J . Saunoris, K. })avusiam našlaičių labui.
Labdaringoji "Sąjunga 5-tn
VaMyba.
kp. aukos surinkta per p. J . | *******> v - Andreikas.

S
•

|
m

J a u n a s vargonininkas galintis vesti
korą ir turintis gerus paliudijimus
ieško vietos. Jeigu kuriam iš gerbia
mų klebonų bučiau reigalingas mel'l/.iu kreiptis sekančiu antrašų.
VARGONININKAS
41 Johnson Street
Bridgeport, Conn.

REIKALINGA 100 ŽMONIŲ
idant užimtų agentūra, arba
" s a l e s m a n " darbų. Prityrimas
nereikalingas. (Jalima uždirbti
$50 i pavaite ir daugiau. Atsi
šaukite vakarais nuo 7 iki 9
valandai.
CHICAGO* REAL ESfTATE
FINANCE CO. Inc.
10803 Edbrooke Ave. Chicago.

..

REIKALAUJA 50 merginų
prie lengvaus fabriko darbo,
nuo štukio, gera mokestis.
American Insulated Wire &
Cable Co.
954 West 21 Street

APLANKYK
FIELD MOZĖJU
.

t

į+ DIDELIS CHI—COOK F E R A S
prasidės Rugpj. 26 iki Rugsėjo 4-tai
SPEEDWAY, MAYAVOOD, ILL., 10
dienų ir vakarų s u t r a u k s 350,000
žmonių. Norint nusamdyti vietas p a r 
davinėti valgius ir gėrimus, atsišauki
te p a s Manadžierių, Room 226—21
W. Lake Street.

Pašvęsk viena diena sau ir vaikams aplankydamas Ficld mus?urn
Gamtos Istorijos — vienas iš didžiausių moksliškų parodų visam par

GEL*KELIO TIKIETU BROKERIS
Ekskursijiniai tikietai p e r k a m i p a r 
duodami ir mainomi. Žemos kainos.
LYONS LICENSED T I C K E T O F F I C E
:ii 1 S. Clark St. Tel. Harrison 8978

saulij. Tankiai .aplankyk šių vietų.
Pamatyk neapkainuojamus daiktus senovės laikų — daiktus ku
rie tapo iškasti iš miestų kurių nei pamato dabar nėra. Nepaprastas

I:

rinkinys parodantis gyvenimus ir kostumius žmonių kitur gyvenančių.
DIENA PAILSIO IR MOKSLO!.
• '

I

•

Naudokitės
Eleveitoriumi

PRANEŠIMAS AŠTU0NI0
LIKIEČIAMS.

Aštuonioliktos kolonijos vi
sų draugijų bei organizacijų
bendras susirinkimas reikale
rengiamojo
apvaikščiojimo.
kurs įvyks rugp. 20 d., įvyk
| Chicago Real Estate Finance Company, Inc. | sta šiandien rugp. 9 d., 8:00
E
INVESTMEXT BANKERS AND I N D t S T R I A I i E N G I N E E R S
1 vai. vak., Dievo Apveizdos pa
Int-orporatoti Under The State Laws Of niinois
=
A I T H O R I Z E D CAPITAL $100.000.00
E rap. mokyklos kambary..
Teiksitės susirinkti dr-jų
10803 EDBROOKE AVENUE
CHICAGO, ILL. § ir org-jų valdybos, veikėjai i r
Real Estate
Foreign Exehange
Steamship Tiekėte
= visi lietuviai, kuriems tik rupi
Loans
Stoeks And Bonds
Ppoperty E x c h a n g e =
_ Insnrance
InTestmente
Investments
F i r s t Mortgage Loans E Lietuvos gerovė. Komitetas.
§HnniiiiiiiiiiifiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiHi?

H

G E R A PROGA P I R K T I •
Ant pardavimo maža daržų f ar m a
su visais gyvuliais ir visais kitais p a rankumais, elektra, vanduo, šaligatvčs, garadžius. N a m a s 5 k a m b a r i ų su
beismentų, vienas blokas lig karų, oras labai sveikas, pardavėjas važiuo
ja Lietuvon.
1209 West 112-th Street
Chicago, 111.
N

PARSIDUODA bueerne ir grocerne, visokių tautų - apgyventoj vietoj.
Biznis cash, parduosiu greitai i r p i 
giai nes važiuoju Lietuvon.

. Field Museum randasi gražioj ir parankioj vietoj prie Lake Front.

2900 So. Lowe Ave.
Chicago, 111.

Lengvai pasiekiamas važiuojant Elevoitorių.

į
5
S
=
=

/Atdaras kasdien, nuo 10 ryto iki 4 po pietų. — Nedėliomis, Ket
••

veriais i r Subatomis dykai, kitomis dienomis įžanga 25 centai.
South Side važiuojant imkite tručį iki Roosevelt Road stacijai,
paskui paeiti į rytus įki musėjuj.
\

CHICAGO ELEVATED RAILROADS

i;

\

rrr<

ROTTERDAM

S. L. R. K .A. 160 kuopos
susirinkimas įvyks rugpjūčio
13 d., 1:00 vai. po pietų, N,
P. Šv. P. M. parap. svet. 44-ta
ir Fairfield Ave.
Yra prašoma visų narių at
silankyti, nes turime daug
svarbių apsvarstymui dalykų.
Rast. •

I

Bis
Al
OI
18M«

Rugpjūčio-Augu s t 2 6 d., šiais metais

...

1

One

I KELIAUK LIETUVON

Labd. Centro Direktorių sumas įvyks 9 d. rugpjuėio 8
v. vak. Aušros Vartų par. svet.
Esate kviečiami visi Direk. at
silankyti į šį su-mą.
Valdyba. *

f LIETUVIAI ATEIKITE Į LIETUVIŠKĄ BENDROVĘ (
N o r ė d a m a s pirkti arba parduoti namus, lotus, žemės, gold bonds,
morgičius, siųsti pinigus, važiuoti į Lietuva a r b a p a r t r a u k t i iš Lietuvos, notary darbo reikaluose, padarymo nuosavybės popierus, d o kumentus, padaryti investmentą, ateikite arba rašykite j mūsų bendrovę, m e s visokius darbus atliekam.

'
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Sekmadieny rugpjūčio 6 va
"i'*t"J '"t" yy.iffpyyy
ži įtodami į V D r a u g o " pikniką
nesitikėjom k a d galės daug
suvažiuoti: viena, k a d gatveBridgeporto kolonijos bendras
kariai nevažinėjo, o antra, tai I
P " * t * ¥ * a « įvyksta serelietus. Bet nuvažiavus pasiro- d o J ' niK>- 9 d - 7 : 3 ° v a ] - v a k a "
/
dė netikėtai: žmonių suvažia re.
vusių daug i r visur gyvumas, ' Kviečiama visu draugijų val
dybas i r visi lietuviai neatsi
į
mer^inų-motertj linksmos dai žvelgiant į pažiūri) skirtumą.
nos ir daug kitokių įvairumų. Turėsime apkalbėti apie deVienas įvairesnis buvo tai vir monstraeijos prisirengimo reivės traukimas pavienių su 'kalus.
Kviečia
ženočiais. Iš abiejų pusių bu
Bendras Komitetas.
vo po šešius vyrus. Kaip vie

Piktadariai užpereitą nakįį
Šiandie, ragpiučio 9 d. 7:30'įsilaužė krautuvėn, 6817 South
vai. vak., Aušros Vartų pa-.Ashland ave. Mėgino sudaurap. svetainėje įvyks Feder. p/y t i geležinę spintą, kurioje
Apskr. V-bos sus-mas. Bus tikėtasi rasti pinigu.
padarytas pranešimas iš deryKuomet tas nepavyko, tai
bų su socialistais ir laisva-į piktadariai -padegė krautuve ir
maniais del Lietuvos n-bės iš pabėgo. Pašaukti gaisrininkai
kilmių. Prašau visu Valdybos užpakalines duris rado atvi
ras, gi viduje išlaistyta kero
nariu atsilankyti.
Kun. Ign. česaitis. si uo.
noje taip i r kitoje pusėje ne
Nuostoliu padaryta
apie menki vyrai. Bet pavieniai
J O L I E T E CHICAGOS KA
300 dol.
niekaip
netikėjom kad bus
RIUOMENĖ.
sunku žinočiai priverkt, net ro
PADĖKOJO PIRMIAU DIE dos nebuvo nei abejonės. Pra
Jolieto miestą ir apylinkes
VUI.
dėjus tampynes atsitiko prie
šiandie kontroliuoja iš Chieašingai, ko pavieniai nesitikėjo.
gos pasiųstos kelios kompani
|Town of Lake. — Jungti Dėlto pavieniams liko abejonė,
jos kariuomenės. Pereitą pir
nėms Valstijoms
pripažinus delko taip galėjo atsitikti. Bet
madieni geležinkeliečiai sukė
Lietuva kaipo nepriklausomą galu gale teko patirti kad pa
lė riaušes. Nužudyta du žmo
valstybę, mes lietuviai, mylin vienių pusėje buvo ir žinočių.
gų. Pašautas net patsai šeri
tieji savo tėvynę jaučiamės Tai a r nebus tik šposas del
fas. P o to Įvykio tuojaus pa
žymiai drąsesni, laimingesni ir "singelių"? Tiek to, kaip ton
siųsta kariuomenė.
galingesni. Mušu kraštas imi- nebuvo, bet kitą syk " Ringe
Kareiviai užėmė pozicijas ms yra didei brangus. Mes, iš l i a i " tai jau nebepasiduosime.
aplink geležinkelių vardus ir eiviai, daug del jo dirbome ir
Aštuoniolikietis.
palei svarbesniuosius vieške dirbdami nepavargome. Pripa
lius. Turi pagamintus kulkas- žinimo prašėme ir ilgai teko MOTERŲ SĄJUNGOS 1 KP.
DALYVAUS DEMONS
•vaidžius. Pačiame mieste pat- laukti atsako, bet visgi galų
TRACIJOSE.
roliuoja kareiviai.
gale to galingo žodžio sulau
Nors streikininkai kareivių kėme.
Bridgeportas. — A. L. R. K.
akyvaizdoje apmirę, tečiaus
Moterų Sąjungos 1 kp. laiky
Dabartės tūkstantinė Cliieagyvuoja didis jų tarpe nepasi
tame savo mėnesiniame susi
tenkinimas. Kas momentas ga gos lietuvių visuomenė ren rinkime rugp. 6 d. nutarė daly
li kilti naujos riaušės. Karei gias i prie demonstracijos iš vauti rengiamose demonstra
kilmių kad tokiu būdu šios
viai tad paruošti veikti.
cijose kad išreiškus visai A'šalies valdžiai išreiškus pa
merikos šaliai ir jos valdžiai
dėką
už
Lietuvos
pripažinimą.
MOTORINIAI BUSSAI
padėka už Lietuvos pripažini
PAŠALINTI.
(Ji štai mūsų apieiinkė, va mą.
Aguona.

i

ž.

.i

Penktadieny, rūgpj. 11 d.
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...•sriiniiiiiiirsriniiiiiiuiT"iiiiimiiiri minimu ~ mmiiiiii7iiiiimmi;*i DRAUGO PIKNIKO ĮVAI
RUMAI.

FEDERACIJOS APSKR.
VALDYBOS SUS-MAS.

t r « £ a d i e m s r Rngpj. 9? 1922

'i. m
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yfcNT PARDAVIMO Standard 8 cylinder — 7 pasažierių touring k a r a s
— automobilius a r b a mainysiu a n t
Fordo ir dali cash piningais. Atsi
šaukite
•
2116 W. 22-iul Street
(Iš užpakalio)
Chicago, 111.
• .
ANT PARDAVIMO generale k r a u 
tuvė, joje randasi viskas k a s t i k rei
kalinga, geležiniai dalykai, maliava,
aliejus stiklas, stogams smalinė p o piera ir kiti dalykai. Biznis išdirbtas
ir randasi geroj vietoj ypač lietuviui.
Parduosiu su properte a r b a mainy
siu a n t kito namo.
6228 So. Kedzie Ave.
* Telefonas Prospect 2112

Kunigo
parašytos
CIJ03 placj
pareitus 3j

kas Loui
nius į žiiį
ražtj " L a
tingais ra|
prie to lai
J e i sucU
nyčia ir
rinkti fonl
pastatyiiiu]
ri»s vyski
kų bent
jie žino, j<
pasiekti p
paprašius
rašyti tam
Tuomet H
tas.
Kanaunil
metus. JI
vienos pa\1
pijos, tai
leziečio.
žnyeia visi
kuomet gai
ko pamoksi
Kituomei
navo Ct.
jarapijoj,
gyvena dj
ir kur kitn
Vincentas

MIRĖ Gi
LONDOJ

Tėvas Svdi
kurs kaipo I
Vaughan bj
sių Anglijo
Tėvas SI
m. amžiaiii
anglikonų
fTėvas Sidi
kataliku til
metus amžj
Pagarsėj<
pamokslini]
Jo
rašyta
brošiūras i|
Truth Soei<

CHICAOI
matomas
kiek kilčiai

