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Leninas Nepaliaus Būt Rusijos 
Diktatorius

Jokių Politinių Nusileidimų 
Kitoms Partijoms

SUTRUŠKINTA BALTO
SIOS VERGIJOS GAUJOS.

GALIMI TIK EKONOMI
NIAI NUSILEIDIMAI.

Bucharin aiškina apie Rusijos 
padėtį.

Revelis, Estija, birž. 25.— 
(Rašo anglis, laikraščių ko- 
regp.). — Nikolai Bucharin, 
rusų bolševikų laikraščio Mos- 
kovskaja Pravda redaktorius, 
taipat intelektualia komunistų 
vadas, anų dienų kalbėjo tre
čiojo internacionalo kongrese 
Maskvoje.

Bucharin komunistų delega
tams išaiškino, kų reiškia bol
ševikų valdžios naujas ekono
minis nusistatymas, šiandien 
įvedamas Rusijon.

Jo išaiškinimas svarbus tuo, 
kad meta šviesų į visus bolše
vikų pasielgimus ir visus jų 
sumanymus. Nes jei norima 
prieš- bolševikus pakelti kovų 
arba su jais turėti bent kokių 
ryšių, reikia juos pirmiausia 
gerai pažinti. Reikia suprasti 
jų nusistatymų ir visų veda
mųjų jų politikų.

- Bucharin pradžioje pažy
mėjo, jog visokie būvy sųpro- 
tavimai apie revoliucijų buvo 
naiviai. Socialė revoliucija sa
vin įvelia ne tiktai politinius 
klausimus, bet ji pilnai panai
kina visų senąjį kapitalistų 
apa ratų.

Proletariato revoliucija.

Proletariato revoliucijoje, 
sakė Bucharin, mes ne tiktai 
turime sugriauti ir sunaikinti 
valstybės mašinų, bet pilnai 
perorganizuoti industrijinę 
priedermybę.

Kasgi yra iadustrijinė prie- 
• dermybė (giniinylHi) kapita
listų sistemoje!

Štai kas: Aukščiausioj vie
toj stovi kapitalistas; paskui 
seka direktoriai, paskui tekni- 
kiniai ekspertai, paskui šituos 
ainatninkai ir antgalo papras 
ti darbininkai.

Jei tų laipsninę priedermy- 
1h> prisieina perorganizuoti, 
reikia jų visai sugriauti; sut
raukyti visus ryšius tarpe tų 
grupių gyvuojančius ir anų 
vietoje pastatyti vienų grupę, 
būtent, proletariatų.

Kad tai atsiekti, sakė Bu
charin, negalima apsieiti b<‘ 
industrijos sugriovimo, l>e tra
nsportų sunaikinimo. D«»l tų 
visų perversmių paskui turi 
pakilti stoka maisto ir kitokie 
šaliai trukumai. Ir su tais vi
sais nesmagumais jokiu bildu 
negalima prasilenkti.

Valstiečių klausimas.
Anot Bucbarino, Rusijos 

valstiečiai daugiausia už visus 
kitus laimėjo revoliucijoje. 
Valstiečiai yra geresniame pa
dėjime, kaip industrijos darbi
ninkai, nors pastarieji skaito

si privilegiruota klesa.
Šiandie rusų valstiečiai jau

čiasi stipresni, kaip kuomet 
nors. Katrie valstiečiai apš- 
viestesni, jie labai gerai su
sipažinę su politika. Jie sako:!

“Mes esame stipriausios 
už visas kitas spėkas valsty
bėje. Ir to'd.el netylėsime nei 
maži vaikai, jei kas mums i- 
rhn grūmoti.”

Kaip tik pasibaigė karas, 
valstiečiai tuojaus pastatė sa
vo reikalavimus turėti liuosų 
prekybų.

Tie reikalavimai buvo for
moje sukilimų..Ir pati Kron- 
štadto revoliucija buvo tam
priai surišta su tais valstie
čių reikalavimais. Tai patir
ta iš rastų Kronštadte doku
mentų.

Juk tokie jurininkai yra 
valstiečių sūnus. Jie parva
žiuoja pas tėvus ir persiima 
tėvų pažiūromis, dryžę tarny
bon tas pažiūras platina tarp 
savo draugų.

Nepaleisti diktatorystės.

Ve kodėl bolševikų valdžia 
buvo priversta nusileisti val
stiečiams ir leisti jiems turė
ti liuosų prekybų.

Bet tai menkas daiktas, sa
kė Bucharin. Nors Rusija pas
kendusi varguose, bet musų 
pagrin Įinis principas štai kol; 
sai:

Mes neturime iš savo rankų 
paleisti diktatorystės. Nes jei 
nors vienai dienai mes tai pa- 
darytumėm, kaip bematai ne- 
tektumėni valdžios. Revoliuci
onierių būtumėm nušluoti.

Kaip ilgai mes laikysimės 
valdžios mašinerijos, mes vi
suomet galėsime ratų pasukti 
kairėn arba dešinėn.

Toliau Bucharin pareiškė, 
kad bolševikų diktatūra reiš
kia niekam neduoti jokių po
litinių koncesijų. D'ktatura 
reiškia, kad negali būt jokios 
koalicijinės valdžios. Negali 
turėti pilnos laisvės darbinin
kai ir valstiečiai.

Mes vieni turime diktato- 
riauti Rusijoje! — baigė Bu
charin.

Moterys buvo siunčiamos o- 
kupuoton zonon.

Berlynas, birž. 25. — Did
žiausia šitame šimtmety stip
riai organizuota baltosios ver
gijos gauja, anot vietos poli
cijos, tomis dienomis sutraš
kinta. Čia ir Frankfurte a- 
reštuota visa eilė vyrų ir mo
terų.

Šita gauja ligšiol per savo 
rankas praleido daugiau 400 
jaunų moterų ir mergaičių. 
.Jos parduotos į paleistuvys
tės namus okupuotoj prancū
zų zonoj. '

Anot policijos, baltosios 
vergijos veikimas, kurs pirm

KARŠTA KOMUNISTAMS 
ŠVEDIJOJE.

VIENI Iš JŲ NUBAUSTI. 
KITI DEPORTUOTI.

Stockholmas, Švedija, birž. 
25. — Švedijos policija žaibo 
greitumu apsidirbo su suo
miais komunistais, kurie pa
darė suokalbį šiaurinėj Skan-

KOVA CORKO GATVĖSE.

Cork, Airija, birž. 25. — 
Užpraeitų naktį sinn-feineria' 
čia bombardavo (Milicijos ba- 
rnkns.

Iš ten kova persikėlė į mie
sto gatves. Nužudyta viena 
moteriškė ir sužeista 3 mer
gaitės.

Ant rytojaus paskelbtas mi
litarės valdžios įsakymas, kad 
vakarais kaip astuonios žmo
nės nepasirodytų gatvėse.

PRIĖMĖ DAUGIAU DARBI 
NINKU.

CHICAGOJE.
PAŠAUTAS ADVOKATAS 

O’BRIEN.

Anų vakarų Ryan & Novak 
saliune, 7408 Bennett avė., 
pašautas advokatas O’Brien. 
Pirmiausia jis buvo paimtas

Jinavijos pasiansaiio daly įs- vaičių.
teigti sovietų respublikų. 

Suimta daugybė raudonųjų
agitatorių. Dalis jų pasiųsta 
Estijon, gi iš ten jie ištremti

TeČiau komunistų dauguma 
karo vokiečių vyriausybės bu- Pftjutę karštį patys kuovei- 

kiau išdūmė iš Švedijos.
Švedijos policijai medžioti 

komunistus gelbėjo Suomijos 
policija.

vo aštriai draudžiamas ir 
trukdomas, po karo pilnai 
praplėstas po visų Vokietijų, 
kuomet prancūzų militarės 
valdžios leidimu okupuotoj 
zonoj įsteigta visa eilė pros
titucijos namų.

Šimtai jaunų moterų pasių
sta į Frankfurtu neva dar
ban į dirbtuves ar į privati
nius namus. Tenai agentai 
tas moteris paimdavo į įvai
rius išilgai Rbine miestus ir 
parduodavo.

Policijai visai netikėtai pa
vyko susekti tų nedorųjų gau
jų. Vienų naktį viename kliti- 
be buvo pakeltas trukšnias. 
Atvykusi policija patyrė, ka
me reikalas. Tai buvo pakilę 
ginčai ir peštynės,už moterų 
kainas.

Sužinota, kad gaujos agen
tai už kiekvienų moterį paim
davo po 1,000 markių.

AIRIAI SUSPROGDINO 
TRAUKINĮ SU KAREI

VIAIS.

Du kareiviu žuvo, daug sužei
sta.

Belfast, Airija, birž. 25. — 
Važiuojantis traukinis su an
glų kareiviais iš čia į Dubli
nu susprogdintas ties Daber- 
vovle. Po geležinkelio bėgiais 
buvo pakasta mina.

Du kareiviu ir vienas trau
kinio sergėtojas žuvo ir daug 
kitų sužeista.

Pirmiau to traukinio buvo 
pravažiavusiu kitu du trauki
niu su kareiviais, kurie buvo 
Belfaste ten viešint kara
liui. Tečiau nieko bloga neį
vyko.

Bet trečiąjį traukinį paga
vo minos sprogimas. Keli va
gonai su kareiviais nusirito 
nuo pylymo.
Nelaimės vieton kuoveikiau- 

sia pasiųsta gydytojai, polici
ja ir kareiviai.

Ta vieta yra tarpkalnėse. 
Ten jau daug piktadarysčių 
atlikta praeitais laikais.

Išpradžių buvo pranešta, 
jog 40 kareivių žuvę.

DARBO PARTIJA GELBĖS 
ANGLF.KASIUS.

Areštuotas ir Paliuosuotas de Valera

PALIUOSUOTAS LLOYD 
GEORGE ĮSAKYMU.

tersbire pulko stovyklom T<£ 
inai jis tuojaus buvo pažintas.

Su juo buvo apsieiuumtt; 
kaipo su oficierum. Jam bu
vo pavestas oficiero kamba-

vieno gydytojo ofisan, paskui ],|ji<os prezidentų Famonti de 
ligoninėn. Gydytojai tvirtina, yaieru 
jog jis pasveiksiąs į porų sa-

Dublinas, b'rž. 25. — Tar
pe1 Dublino ir Kingstown \Vor- 
ccstersbiie pulko kareiviu bū
rys anų naktį vienuose ‘ na- 17*’ leista vulgyti abelncj £ 
muose areštavo Airijos respu- valgomoj salėj.

Apie jo areštavimų tuojaus

Namuose padaryta krata,
buvo pranešta Dublinan.

Iš ten parėjo įsakymas
atrasta daugybė intariamų do-1 kuoveikiaus paliuosuoti dč

Pašautas advokatas nesako kuinentų. Areštuota visi atras- Valerų. Nes paties m'nisteriij 
policijai šaudymo priežasties, t; žmonės. pirmininko Lloyd George yr<

įsakyta de Valeros niekur ne- 
paliesti. *‘

neigi nesuko, kas tai padare. į De Valeru su kitais nreštuo-
... . 'r nuo saliune buvusių tuo tais tuojaus paimtas \Vorces-

Karei,jon. Kita dalis teisiau i,netu žmoni, nicko n(.i5lilaus.1---------- ;------ !---------------------
nubausta už • suokalbiavimus
prieš Švedijos vyriausybę. Tečiau policija ieško tapy

tojų unijos business agento 
Scbields. Sako, tai jo bus dar
bas. Tas atsitikimus yra su
rištas su papirkimais statant 
namus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ORAS. — Šiandie laukia- 
inas lietus; maža atmaina tem
peratūroje.

Akron, 0., birž. 25. — Good
year Tire and Rubber kom
panija į savo darbo įstaigas 
priėmė 1,500 darbininkų dau
giau. I‘ra<lėta dirbti trimis 
atmainomis paroje.

Londonas, birž. 25. — Įvy
kusioje Brightone darbo par
tijos konvencijoje nutarta vi
somis galimom's priemonėmis 
gelbėti streikuojančius angle- 
kasius.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Dauguma komunistų susik- NUGALABINTA DU ŽMO 
raustė rytįnėn Karelijon, ku
ri priklauso Suomijai. Taigi 
dabar suomių policija su jais 
ten turi daug darbo.

GŽUDŽIU.

GOMPERSAS ATAKUOJA 
HEARSTĄ.

Vakar Cbicagos „kalėjimo 
pakarta du juoduku, teismo 
apkaltintu nužudyme vieno 
jurininko 1920 metais.

SUŽEISTAS ŽMOGUS.

Ant kampo Division ir 
Clark gatvių susitrenkė du 
automobiliu. Vienas užlėkė 
ant šaligatvio ir smarkiai su-

Vilnius. Čia pradėjo eiti pamaldų laike prisi rinkdavo^ 
du laikraščiu lenkų kalba: sa-veik pilna bažnytėlė, o lietui 
vaitinis “Glos Kowna,” lei- | viams skirstosi pamaldose žino 

Itlžiainas “Kauno lenkų laiki- >iių dalyvavo mažiau. Paskui 
nojo politinio komiteto,” an- tiniu laiku parėmus miešti} 
itras dienraštis “Nowinv Wi- 'naujiems valdininkams, virš i-

Martinkaičiui ir mii 
na” įžanginiame straipsny ra- licijos vadui p. Pakalniui, Pa
šo, kad jis stosiąs į darbų la- nevežys įgyja pilnai lietnviš, 
bai sunkiomis sąlygomis. Lie-Įkų išvaizdų.
tuviu šovinizmas ir lenku na

.Icnskie.” Pirmas “Glos Kow- mukiu p

cionalizmas sudarę padėtį, iš 
kurios esą, nematyt jokios 
išeities. Lenkų-Lietuvių, gin
čas susipynęs vis daugiau ir 
nėsų vilties jį išrišti. Bet su
daryti bendra valdžių esą 
būtinas reikalas abiem pli

kėm. Laikraštis žada rašyti
tų krypsnį, kad abi suvere 

žeidė stovintį ten Derinau ,1(-,s valstybės Lietuva ir Len- 
Wiscbweb, 11!) Maple gat.

Denver, Colo., birž. 25. —
Čia Amerikos Darbo Federa
cijos suvažiavime tęs federaci
jos prezidentas Gonipersas 
smarkiai atakavo daugelio lai
kraščių leidėjų Hearstų.

"TI earsto f n ikVasči a i ve. fa i aš- 
trių kampanijų prieš Gomper- 
sų.

Šis taigi ir atsimokėjo už 'NAUJO KATALIKŲ UNI 
tai.

Jis sakė:
“\ViIliani Randolpb Hearsl 

yra išdavikas darbo ir Airi
jos reikalų. Jis prieš mane e- 
mė berti užsipuldinėjimus, 
kuomet aš atsisakiau remti jo 
prezidentūrų ir pasipriešinau 
jo sugalvoji mams įsiveržti 
Meksikon.”

VFRSITF.TO VEDĖJAS.

Naujo katalikų universiteto 
St. Mary’s of t be Lake, Anui, 
III., vedėju paskirtas kun. 
Furay, Loyola
prezidentas.

Praeitų para' Cbicagoje pa
vogta 15 automobilių.

MENKAI UŽDIRBA SKER-Sumažint°’eXs eekžinke
DYKLĮJ DARBININKAI.
UŽDARBIŲ NEUŽTENKA. 

GYVENIMUI.

Geležinkelių darbo taryba 
jiaskelbė, jog su liepos 1 d. 
Pennsylvania geležinkelio 

| kompanijoa visiems ofisų dar-
_______ ibininkanis bus sumažinttosJ

Kada teisėjas Landis paskelbs algos.
nuosprendĮ. i Tai gi mažesnė užmokėsiu s

! palies ne tiktai žemesniojo lai- Gyvulių skerdykla kompa- ' . i •.. . i , • • į , * p.’nio geležinkelių darbimn-mjų ir darbininkų arbitras, , , , , . v, . .. . .. 4,i. . .... *'us» ir augstesmojo.teigėjas Alscbuler, ėmėsi klau-| m . , . ........... . . . I laryba skelbia, jog tik to-smeti darbininkų apie m uz- , • , ■ , ., . . . . . , , , km budu bus galima sugrvz-dorbius cbicngmese skerdvk- ... , ... . .. ti j normalinu laikus,lose, nes kompanijos jau kar- j
Landis turi sutartį.tų sumažino užmokesnį ir pa

skelbė daugiau sumažinti. 
Vakar arbitrui-teisėjui liu-

Rokiškis. Gegužės m. pa<
baigoje Rokiškio apskrityje lu . * 
jo smarkus lietus su ledais ię 
daug ūkininkams pragaišties 
padarė. Dauginusia nukentėjo 
Svėdasų, Panemunėlio, RokišZ 
kio ir Juodupės valsčiai, kur 
ištisų sodžių javai visai sunaL 
kinti.

Kaunas. Gudų spaudos biu
ras praneša, kad Rytų Galici- 
jos Tautos Tarybos preziden-I j

I tas D-ras Petmševič, kreipėsi I rašydamas apie1. m . ~ m • 14,ąju J kautų Sąjungos Tarybų Ge- 
nevoj nota, protestuol.amas

kija susijungtų į nesutrau
komų sąjungų.
“Nowinv \Vilenskie” pir 

mum numery rašyd 
savo programų pastebi: 
sų laikraščio tikslas bu 1IU0-
bitinis raginimas lenku ir lie-’c

.inive.-si^bC'1'''"'1 . ........... .. i
kad pasiekus valstybinio po
litinio sutikimo, plačios abie
jų tautų nepriklausomybės 
pobūdžio. Kaip reali priemo
nė prie susipratimo prieiti, 
laikraštis padės visiems mė-1 
ginimams tiesioginiai derėtis į 
Kauno ir Vilniaus visuoine-i 
nei ir kovos prieš kiekvienų! 
agitacijų kiton pusėn. Tuo ti-! 
<slu laikraštis stengsis supa-! 
žindinti plačių visuomenę su Į 
kulturine-tautine visų Vii-1 
niaus tautų darbuote. Kas 
užjaučia musų tikslus, prašo
me pranešinėti savo mintis, 
projektus ir bendrai su mu
mis dirbti.”

prieš lenkus, kurie nežiūrėda
mi sutarties ir Galieįjos ne
priklausomybės pri pažinimo,- 
kišasi į svetimas teritorijas.

GARSINKITĖS “DRAUGE.”

Teisėjas Landis turi namų 
statymo kon t ra k torių su dnr-

di.jo darbininkas Darry 1 las. bildukų unijomis padarytų su- 
lan. 1527 \\est 33 gat. Ji« tartį apie darbo sąlygas ir
dirba Wilsono 
skerdyklose.

kompanijos santikius. Tuo pasiremiant 
teisėjas puskellis darbinin-

Haslnn pasakė, jog prfcei- kailis užmokesnio Tliduinų. 
tais metais jo savaitinis už-Į Bet negalima pasakyti, kuo- 
darbis buvo tarpe 20 — 21 met jis tai padarys, 
dol. Kadangi su tokia užmo i Nes karpentmių unija prie- 
kesnimi negalima gyventi, jis šginiauja tokiam užmokesnio 
priverstas kasdien dar užsi- nustatymui. Ta unija tuo 
imti pašaliniais darbais. klausimu turi referendumų.

“Man shiikIu nuo 11 dol. Nežinia kokios bus to refercn- 
padidinta ligi 18 dol.,” Mikė (luino pasekmės.
Haslan. “Turėjau skolinti pi-į Matyt, teisėjus Landis lau- 
nigų užstatydamas gyvasties kia, kokių pozicijų užims kar- 
apdraudos raštus. Turėjau penteriai. Nes jei jie nesutiks 
prašyti pagalbos savo tėvo ir su užmokesnio mažinimu, uie- 
motinos.” kaus galės nueiti ta visa nr-

Klausinėjimai tęsis toliau. bitracija.

Panevėžys. Prieš karų Pa
nevėžio gyventojai daugumoj 
buvo sulenkėję, bet nuo 1913 
metų lietuvių susipratimas 
pradėjo augti, ypač nuo to 
laiko, kuomet atvyko į Pane
vėžį gerb. kun. T. Macijaus
kas. Tasai lietuvių pradėtas 
veikimas prasidėjo dar lab- 
jaus pliestis, kada tapo įstei 
gta “Saulės” gimnazija. Pra
dėjo jau ir sulenkėję lietuviai 
susiprasti ir nors dar kaiku 
ric iš seno papročio tebevar
toja šeimyniniame gyvenime 
lenkų kalba, bet jau viešai 
prisipažįsta lietuviais esą. Sa
ve lenkais vadinančių liko ne
daug. Tai galima pastebėti se
kmadieniais Šv. Stanislovo 
bažnyčioje lenkams skirtų pa- 
inaldų laiku. Susirenka mažas 
būrelis. Tuo tarpu pirmiaus 
dar vokiečių laikais lenkiškų

A. f A.
KAZIMIERAS LUŠAS.
Mirė birželio 24, 1921.
58 metų amžiaus. Ameri
koje išgyveno 25 metus. 
Paėjo iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr., šidlavos 
parapijos. Kepurninkų 
kaimo.

Laidotuvės įvyks pane- 
dėly, Nekalto Prasid. baž 
nyčioje, 8 vai. ryto iš ten 
į šv. Kazimiero kapines.

Velionis randasi po No. 
4514 So. Richmond str.

Kviečia visus pažįsta 
mus ir gimines dalyvauti 
laidotuvėse.

Nubudę giminės: Sta
nislovas Rukaitis, Anta
nas Vaidas. •

PINIGU KURSAS, i
Svetinių šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25.000 Birželio 24 
buvo tokia pagal f.lerelianls Lo» 
an and Truat Co.:
Anglijo* Kterlingų svarui 3.7<
Prancūzijos šimtui frankų 8.13
Italijos šimtui lirų 5.01
Vokietijos šimtui markių 146
Lietuvos šimtui auksinų 1 40 
Lenkijos šimtui markių .07
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UBTUV1V KATAIJKV DIENRAAT1S

“DRAUGAS”
Blua k*i>dl«*ui) lAskjrus nedėldienlu*. 

PRENI ME1LATOS KAINAI
OH1CAGOJ IR VtolENYJK:

Metams .................. SS.00
Pusei Alėtų *-00

SUV. VALST.
Metama , .
Pusei Metų

Prenumerata mtokaal lfikalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos 
ne' nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti IBperkant krasoje ar ezprese “Mo- 
ney Order'* arba {dedant pinigus t 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. CO.

Ir mums atrodo, kad trum
poj ateity tas bus padaryta. 
Tik vargiai kelių taikai pra
ves Suv. Valstijos ar kita ko 
kia viešpatija. Tai padarys ti
krasis krikščioniškas mokslas 
plintąs po pasaulį iš Evange
lijos gyvų lakštų.

Kuomet visos tautos persi
kus tikru krikščionišku mok
slu, karai nustos prasmės. 
Tuomet pasauly pirmųjų vietų 
užims Dievo ir artimo meilė.

Eina tie, visų laukiamieji 
laikai.

Kun. Prof. P. Bučio Vardu Fondas.
... I I , 1

Musų didžiai gerbiamas vei j Fondas arba bursa steigia 
kėjas grįžta Lietuvon. Jo pen tna kun. prof. Pr. Bučio var 
keri darbavimosi metai Ame du. Sudarytojo fondo nuošim 
rikos Lietuvių tarpe, pasižy ; čiai skiriami neturtingų stu 
mėjo gražiais krikščioniškos dentų išlaikymui.

Tuo budu męs statydami 
atminimo paminklą savo ger 
biamam veikėjui dėsimės prio 

spindėjo Lietuvos valstybės stiprinimo, 
išeivijo: Fondo suma palieka amžinai

skliautuose. Visiems jis mums prie Universiteto, o sumo;

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

PASAULIO TAIKA.
Visos pasaulio viešpatijos 

galėtų nusiginkluoti. Nusigin
klavimas reikštų taikų. Bet 
kas pirmas turėtų atlikti tokį 
didžiai svarbų žygį ?

Aplinkybės nurodo, kad tai 
lengvai galėtų padaryti Suv. 
Valstijos. Atrodo, kad jei Suv. 
Valstijos pradėtų tų darbų, ki
tos viešpatijos jų pasektų.

Visų didžiųjų viešpatijų pa
daryta nusiginklavimo sutar
tis apdraustų milionus žmonių 
gyvasčių, nes ateity nębutų 
daugiau karo.

Yra dvi priemonės visatinai 
pasaulio taikai. Pirmas, mes
ti šalin visus ginklus, nega
minti naujų karo orlaivių, lai- 

į vų, kauuolių ir tt. Antras, 
pripažinti tarptautinę taikos 

i sutartį.
Šiandie Amerika, Anglija ir 

Japonija vaidina pavojingų 
rolę. Amerika dirbdina karo 
lilivus ir ruošiasi tkaran. An- 

į glija ir Japonija elgiasi tai 
I pat.
[.Amerika bijosi Japonijos už 
puolimo. Bet ta baimė nieku

^nepamatuota. Japonija Ameri
kos žalia yra nei kalibras ša 
lia milžino aro. Nieku liepa
matuotų baimę skleidžia tik 
tie, kurie nori karo. (ii nori šiandie Busi ja

kultūros darbais. Jis tyliai, 
ramiai, nenuilstamai dirbo, 
prakaitavo. Jo žodis ir kilnus 
pavyzdys šviesiai 
tamsiuose musų

MARAS RUSIJOJE.
Anot gautų žinių, Maskvoje 

įvyko bolševikų suvažiavimas 
Rusijos sveikatos reikalais. 
Suvažiavime patsai visuome
nės sveikatos komisaras Se
miasi; o pareiškė, jog po visų 
Rusijų plinta maras. Kai-ku- 
rių gubernijų gyventojus sinau 
gia cholera ir kitos ligos.

Komisaras atranda tų bai
senybių priežastį. Kaltina jis 
muse ir uodu*. Musių Rusijo
je privisę miriadai. Jos išne
šioja po didžiausius plotus bai 
šių ligų perus.

Suvažiavime pareikšta fak 
tai apie tuos baisius epid,emi 
jos skleidėjus. Bet vargu pa 
vyks griebtis pasekmingų 
priemonių apdrausti gyvento
jus nuo maro.

Bolševikų valdžia šiandie 
tik savo pozicijų saugoja. M a 
žai jai rupi milionų žmonių 
likimas, kuomet tenka pei 
difenų-di^nas saugot .^avo, .ne
skaitlingų komunistų partijų, 
kad jos koks kipšas kur nors 
nenuvilktų arba revoliucionie
riai nepasmaugtų.

Bolševikų valdžia visas sa
vo jėgas pažvenčia,kad tik pa 
silaikius Rusijos valdžios vai 
rų. Terorizuoja ir žudo savo 
politinius priešus, gi tuo tar 
pu visi miestai ir miesteliai 
jau kelinti metai tebestovi ap 
versti visokiais mėšlais ir ne 
švarybėmis. Jie nevalomi- Iš 
tų nešvarybių pakįla rniliar- 
diii musių ir kitų nuodingų 
vabal ų.

Ir kaip ilgai tas rojns gy
vuos Rusijoje, taip ilgai gy
ventojai bus smaugiami.

Ačių bolševistiniam rojui 
vienas mėš

karo tie visi, kurie karo me
ta tikisi pelnyti, padaryti ge
rų “business’ų”. Nes visi bu
vusieji pasauly karai buvo ve
dami ne iš patriotizmo, lwt 
dėl “ Business’o”.

Ir jei Suv. Valstijos tikrai 
pakeltų pasaulio laikos kinu 

ainių, tas (laušimas visur 
džiiingsmingai butų suliktas.

Ligšiol pasaulį turi pavergę 
ikarai. Butų laikas pasiliuo- 
suoti iš tos vergijos.

gerai žinomas, pagyrimo žo 
džių nereikalingas.

Chicagos Federacijos Apskri 
ties Valdyba reikšdama jam 
padėkos ir gilios pagarbos, su 
manė jo negęstančius žygius 
paminėti. Tuo tikslu nori su 
eurti prie Lietuvos Universi
teto teologijos fakulteto $10, 
000 fondų.

nuošimčiais gaminsime tėvy 
nei vadų, šelpdami pašalpos 
reikalingus studentus.

Tariame širdingą padėką vi 
siems musų sumanymų, re 
miantiems.

Komisija.
Chicago, Birželio 18 diena 

1921 m
PASTABA: Aukas prašau 

siųsti Draugo Redakcijon.

T

“Naujienų” Diktatūra. r

kailius nieko nesužinojau, bet 
kokius keistumus aš pamačiau 
pas juos! Iškarto man išrodė, 
kad jiuins kas pavaišino ber
žine koše; prisės, tai vėl stra
kt, čiupt uz' pasturgalio, 
krepšt pakaušį, tai vėl tūpt, tai 
padryk prie telefono ir taip 
begalo. O jų akys vartaliojusi, 
kaip kukuliai puode.Ar jie pa
mišo, ar kų-munau sau. (ii iš 
visų lupų tik ir skamba “A- 
nierikos Lietinių visuomenę; 
klerikalai (be skurų, nes išsi
nėrė) užviešpataus ant jos. 
Naujas Atstovas jų partijos 
žmogus.”

Klerikalų džiaugsmas nenu
eis veltui. *Uli, uli, ai, vyru- 
čiai, teks eiti šalin iš dieistvi- 
telnų statskų ir tainų patarė 
jų, kaip tai buvo p. J. Vilei
šio laikais. Kas bus su nau
ju Atstovu be musų patarimui 
Žus “ta rimta ir giliuj valsty
binė taktika, kokios laikėsi 
gerb. J. Vileišis. Amerikos 

visuomenė neduos 
parėmimo jo dar-

Jiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiir

3

Laivakortes į Lietuvą | 
per Klaipėdą

Iš'Montreal iki Klaipėdos arba | 
Karaliaučiaus $107.10 Į

E Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. | 
-J LIETUVĄ nevuž.iuokitc per Lenkiją, nes kelionėje per E 

Antvverpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi į 
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va- s 
žiuojantienis Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika-• 5 
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui.

Socijalistų “Naujienos” ra .rėms; jei nenaudingi —- 
šo, kad “Lietuvos valdžia pa-[jei klaidingi, kritikuos.
darė stambių klaidų, paskir- “Naujiemt” diktatoriai rei- 
(lama savo atstovu AmerikojeĮkulauja “ta galvai;, prašali. 
klerikalų Valdemarų Carneckj.L; koxretfjalįsiar, neturėdami 
Ir kad padare Misijos nariu p. Į jokių faktų,5 prirodymų, 
Mastauskų, tai yra da ar- (jcįį.ov • « «siaus .

Savo raštų baigia žodžiais:
“Jeigu Lietuvos valdžia no- 

kad Amerikiečiai turėtu

ĮM'lkl

ueiKojie tiųėtų buti prašali
nami. Diktatoriau^,' tilaf, ’fifi-
rolymų nereikia.

Katalikų (visuomenė pakels
, , , . , , . . . .savo bdlfm prieš, kuomet bu.-,
bent kiek pagalbos jos ulsto- „ .. .. .1

, . v.’, v , i . •• • } fakt;U. (9 dabar ji via pasiren-vybei šioje sulvje, tųi j« pd- . &»•«.,• ,- ' , ,,
v ■ J .O; , tga«t dirbti sykiu su tuo atke-valo prašalinti ,tų gaivalų ko-

grdlč'iaUsia. ” .

n

’tokis
•.' i;'- L'l-.

išdidnš pil

< i

lynas. Gyventojai purvini ku 
nu ir dvasia. To nori pati bol 
ševikų valdžia. Nes kuo žino 
nės bus purvinesni, tuo buf 
neatsparesni prieš bolševikų 
užgaidas. Nežus jie nuo komu 
nistinio teroro, suklups nuo 
visokių ligų.

Ta baisi padėtis ir jiersekio 
jimai Rusų tautos privers pa 
galiau išauklėti genijų — pa 
liuosuotojų nuo komunistinio 
teroro.

ATSISVEIKINIMAS.
(Jliriclio 23 d. Šv. Kazimiero 

[{Akademijoje buvo mokslo metų 
fdbaiya. I'o luriniugoK, graibi 

trogramoi,, vitų mokinių vardu, 

tari atsisveikinimo žodį baigusi 

[kademiįa plė Anastazija Freiti- 

liti. Jos pakilus tonas, jausmin

iai išreikštas sudiev, taisyklinga 

Aetuvip kalba, leidžia mums iš- 

įisai jos kalb'ą spauzdinti. Red.).

Mylimieji Tėvai, Brangios 
^Mokytojos, ir Garbus Svečiai.

Šį vakarų atėjo laikas mums 
Usisveikinti su šia Jirangln 
lokyklu. Musų gyvenimo lai- 
’^bs priplaukė prie kranto 
:ainp vandenys išsišakoja ir 
įuo dabar musą gyvenimo ke- 
iai turi skirtis.
Ramu ir linksma atsižvelgti 
praėjusį laikų pralėktą mo-

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 
perlaidomis, tekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite paetosc arba bankoso

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba 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, nes kalnapakils iki $8.00 nuo 
Liepos 1-moH dienos.

i.l ' • , ♦ M: i M 1 '»« i * y ».i'.i. OU-.* < ■

byduvių 
širdingo 
bams.”

Vyručiai, atsipeikėkite nors 
valandėlei! Apie kokių Ame
rikos Lietuvių visuomenę jus 
čia taip labai aimanuojate*

Na-gi apie mus pačius! Ar 
ules ne Amerikos Lii'ląyių .vi
suomenė* — Ar ne mus klausi 
visame p. ,J. Vileišis, ar ne
darė, kaip mes patarėme I

l'žtat ir nunibankrutijo, kad 
klausė tokios pelais iškimštos 
visuomenės kaip jus, vyručiai,
atrėžiau, Jei p, V. Čarneckis = 
tik tolfiop visuomehes klausys, S 
tai ir jo kelionė Imis sunki. 
Nors jus su p. Vileišiu užtai
sėte naujam Atstovui kilpas 
savo parlijinio suvažiavimo 
nutarimais AVasbiugtone, bet 
j jas, turbut, nejsipninios nau
jas atstovas. Jis mokės iš
girsti ir suprasti tikrosios A- 
merikos visuomenės baisa, o 
ne “vien samozvancų”.

Titnagas.

~ Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus ariją norėdami daugiau 
s žinių apie laivakortės kreipkitės ypatišj^ai arba per .laiškus 
S šiuo adresu: , , ^7?

1 LITHDANIAN SALES CORPORATIffl
4T4 Broadway, Boston^

> -j J. > pH’i’itf
Jeigu patogiau tai kreipkite į įkyrius:

Lithuanian Sales Corp.
= 3249 So. Halsted St.
E Chicago Tel. Yards 6062
s S

• Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- Š 
E re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Suimtomis iki 9.00 vai. 5 
E vak. Nedaliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
2 • * ’ I*
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... .r pjetuvos “ gaivu - 
r lankia jo bdl^o ir di- 

Spragilas.

is
ių i
l ėk t v vos.

UŽEIKITE IR I MANO 
KAMPELI!

Tuščias 
reiškimas.

Lietuvos valdžia žino, kad 
Naujienos” su savo “sočijn-

listine visuomene” yru doriš
kai nusibankrutijusios. Ji ži
no, kad Ainerikoš socijalistai, 
kaip ir jų “draugai” Lietu
vos soc.-deni. netik kad nieko 
naudingo Lietuvai nedarė, bet 
ardė ir ardo tėvynės pust an
gas — žengti laisvės, nepri
klausomybės keliu.

Ji žino, kad jokis rimtas 
žmogus socijalistams neįtiks, 
nebent kokis Požėla, ar Pleč
kaitis, buvę Rusų bolševikų 
komisarai, Lietuvos Judos.

Ji žino, kad Lietuviai soci
jalistai sudaro Amerikos rėks
nių visuomenę, liet ne Ameri
kos Lietuvių visuomenę.

To dėlei Lietuvos valdžia, 
skirdama savo atstovybę Ame
rikoje, neatsižiurėjo į soči ja- bailiai, arba gal turi pas save 
Batus. I nors vienų klerikalo kuilį. Tai,

Žinoma, tai socialistams la- pmiiutysiu
bai nepatinka, liet kas ir su
paisys, kas jiems patinka.

Amerikos Lietuvių katalikų

Perskaitę.* laisvamanių lai
kraščiuose, kini “klerikalai ne
riasi iš kailio besidžiaugda
mi, kadAmerikon atvyko geri). 
V. Čarneckis, vieton buvusio 
Lietuvos Atstovo p. J. Vilei
šio,” išbėgau iš savo kampe
lio pamatyti išsinėrusį iš kai 
lio klerikalą, arba nors jo kai 
Ij. Bet noi vieno nei antro ne
suradau.

Manau sau, gal jie likę be 
kailio jiasislėjM' kur nors. Bet 
kur? Reikia, manau sau, eiti 
į Brooklyno ir Nmv Yorko 
laisvamanių redakcijas. Jos 
tikrai žinos kur pasislėpė jii

ŠIAULIŲ GIMNAZISTŲ AP 
SILANKYMAS KLAIPĖ

DOJE.

Lithuanifto-Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa.

Nueinu, žiuriu vienoje rmlak 
ei joje maišosi keli aptręšę 
pliki, kili barzdoti, kiti lie-

visuomenė žiūrės Į Atstovo ir nsiai laisva mum 
Misijos narių darban. Jei Ji’’,11' ^as 
bus naudingi Lietuvai, juos Nei apie kleiika

Mes (‘sami* jiersiėmusios 
pasirinkusios aukščiausių gy
venimo tikslų ir musų gyvo

ai, antrojo

daine laike, kuomet iš Ma
žosios Lietuvos svečiai lankė
si Kaune, Kiaulių gimnazijos 
mokiniai, aplankę Liepoją, 
Palangą, atvyko į Klaipėdą, 
kur buvo Prusą lietuvių ma
loniai vaišinami. Pribuvo čia 
gegužės 17 d., I valandą po 
pietą. Nakvojo Mokytoją Se
minarijoje. Džiaugėsi klaipė
diškiai išryto pamatę Lietu
vos moksleivius, kurie lietu 
viskomis juostelėmis, lietuviš
komis spalvomis (arini pur
vais) pasipuošę, mažomis gili 
pemis vaikščiojo Klaipėdos

nei ją niieslo gatvėmis.

niausiu padėkn kuria Šiandien 
galime atsilyginti.

Ačiū ir Jums, šios jsbii 
gos rėmėjui. — Teleista aiimdenynns, nedaug vargo teturi'- jniino jtasisekimas ir laimė pri 

jome ir visuomet linksmai klausys nuo to, kaip ištikimai bus jums priminti, kml mnty- 
keliavome; bet šį vakarų pasi-'m<‘s seksime ir remsimės tais darni kaip mažas skaičius naii 
baigė tos laimingos dienos, jr|niums nurodytais dėsniais.
mes savo gyvenimo laiveliuose 
turime plaukti kiekvieną į sa
vo pusę. Nūn valandėlę susto
jusios ant kryž.kelio prie kurio 
siekėme, dirbome per ketin ius 
metus, žvelgiame į savo at
eities kelių.

Tenai vandenys platesni ir 
gilesni, ir lyg per miglų įžiū
rime didžių vėjų ir vėtrų. 
Tečiaus musų'širdys yra ku
pinos vilties, drąsos, ir aukš
tų principų.

Mes su tais iiuikiais idea
lais surinktais per šiuos ket
verius metus sunkaus durbo 
esame prisirengusios prie tos

ykloje. Mes savo laivdliu.3 įrė- žavėjančios, nežinomos atoi-

ši akademija paliko neišdil
domų įtekmę į musų karakte- 
rį. Ji mus pripildė savo dva
sia, pasišventimu dėl kitų ge 
ro ir dabar atsiskyrusios ti
kimės skleisti jos aukštus 
idealus ir savo pavyzdi ilgimi u 
buti garbė Seserų Kazimieiie
čių Akademijos.

Už tai visųpirma širdinga 
padėka priklauso Jums, mano 
brangios mokytojos. Jus dirbo
te, mokinote, Jus vedėto nms 
prie tobulybės kelio. Jus davė
te suprasti šio gyveninio pras
mę ir tikslų. Jus pasistengei 
pastatyti mumyse aukscian- 
sios tiesos ir doios rumufi. Mes

dojasi .šia g;ubingn įstaiga, 
uepaliauliimėle jos rėmę; ii 
kad ]io trumpo laiko pamaty
site kokių s.tclrėtinų įtekmę 
šv. K. A. palieku Lietuvių tau
toje.

I’uskučuiiisiiii bet ir širdin 
ginusiai tariu aėiii musri myli 
mienis tėveliams, giminėms ii 
kitiems kurie savo iiuilonini 
teikiama jiagelliu prisidėjo 
prie šios niiisij laimės, padedu 
mi lininis užbaigi į šios moky
klos pažymėtą kursą. Jums lai 
mes esamo labui l.ėkmgos dėl
to ir stengsimos neapvilti Jimą 
pasitikėjimo mumyse.

Dar keletas žodžiu lieka mo 
kv.klos ilraugi'iiis. Ak»s v įsos

įė palengvėle per tykius van- ties. esame dėkingos ir tas tėra kil- drauge ikyi ėme i• rksl ■ v .irių

ir draugi' linksmai praleisda
vome liuesas valandas; ir da
bar Pers jus pasiliokato užimti 
musų vietą —užbaigti savo 
darbą; tos dienos bendrai at 
gyventos su jumis pasiliks ne- 
išdil lamos musą sieloji’.-Link
smos ir kartais Huduos valan
dos praleistos drauge ant visa 
dos mus riša ir jei no asmeny
je tai mintyje mes dažnai su
sitiksime musų brangioje 
“ALMA MATER”. Dabar 
vardan jos prašau su manimi 
kartoti įnašų obalsį:

“Altiora Peto”.
Taip, mes siekiame ankštos 

niu dalykų ir sėkliniuos tą o 
balsį mes atsisveikiname su 
Jumis,

Sudiev, ir imt visus musą 
vargus ir kentėjimus miisąj 
silsilamieiinas ir jiasidrųsiiu- 
mas tebūnie niii.-ą ob ii i- ri
timą D ‘ti ”,

lUISTEAMSMIPl• BoiCOMPANY,I2ĮI
Gcnrriiliai Acrntnl Ci-ntr.ihs ir Itytlnro Kuronos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
fvvvvwvv'

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
Veža tiesini l I.lepolų via Danzig.

Tiesi transportaeija IA laivo I lalva
Iš Ne,v Yorko tleah-.l i tlIKItlIOtttG — BRK.MKN 

III l»S<»K Liepos 13, ItUBpjufio 30. Spalio 15 
VKINCKSN MATOIKA l.lrpe. t3, RnraAJo 7.
POTOMAC liepos Knrsėjo 14, Spalio ŽO

AMKKICA Itirlello S5, I.lepos Ž3. Ruirpjučlo 81 
GKOKGK IVASIIISGTON — l iepos 30, H„rp. Ž7. R,.|ts*lo Ž4

Iv. U. KUMPI'. Gen. Uestern l'assenger Arentas IŽO N. I-a Sulle Str. Cliica*o.

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

Radandai, Pečiai, Kar- | 
petai, Pianai, Victrolos, j 

įsiuvamos Mašinos, Plau- J 
narnos Mašinos etc.

Cash arba ant lengvų išmokesčių. j
Telefonas Monroe 3683

•nuLiMb AAm« /..r iMlu /Ut"
Jeigu Nusidegi

Tnl aprišk žaizda Ir nidėk

nilentholatum
Nnžaldo Ir irr<*lt«l nųrrdo.

—
“ Nereikia daugiau kankintis bfl miego 
per Ištisus naktis su verkiančiu kūdikio,” 
ji pareiškė, "nes aS jam daodn BAMBINO 
ir pngultluu į lavą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, r pilni 
vuduriai sntrikia mažy
čiui bereikalingi nes. 
magumą.

n A M E T. N O
pašalina iiinos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie praio 
dauginiu. Antiekose parsiduoda po 50e. arb? uorin‘, kad pft- 
siųstumėm per p-iStą, tai reikia siųsti į

f ad. rtchter & co.
M A’-.-nu* ts 55lh 2tr«rt. Bo.-outh oi BraaklTn, NevYorl City.
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IRMAS DIDELIS PRANEŠIMAS
Idant supažinti plačia Lietuvių visuomenė su pirmutine ir didžiausia Lietuvių Ko-operativiška Teatro Draugija (Lithuanian 
iperative 'l'lieatre Soeiety) kuri tapo nuorganizuota 18 diena Birželio 1921 metu (’hieagos mieste. Su tikslu kad musų tauta ne
iktu nuo kitų tautų. Nes šioje valandoje kada po karėj darosi pasaulije didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų 
j tampa neprigubningom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės eina lenktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo 
s Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums reikia organizuotis reikia iš vieno veikti, reikia žiu- 
;ad mes gulėtum dasiekti nors kitų tautų kultūrinio stovio ir būt neptigulmingais pilnoj tojo žodžio prasmėj.

iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovi antra nuo žinvstės. Kuri tauta augštai išsivisčiusi dai- 
fra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai, muzika, skulptūrą yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviai privalome šioje musų 
s atgimimo valandoje kodaugiausia prisidėti prie įkūnijimo tųjų dailės įstaigų. Kaip jau visų autoritetų yra pripažinta, ir 
dariausia išnaudoti teatrų dailė. Teatruose, sulosią dramas tragedijas farsus ir t.t. Aš manau kad teatrų industrija 
d ir išsiplėtojo daugiau negu kita šaka ir kaipo prirodimu tarnauja faktas. Jog tūkstančiai Amerikoniškų Teatrališku orga- 
ijų išmokėjo milijonus dolicrių savo šėrininkam. Pelno kiekviena meta ir gali padalyti daugiau pelno negu kokia kita indus- 
ant pasaulio. Su džiaugsmu galima pranešti jog Amerikos Lietuviškoj publika ir gi subruzdo ir jau turi suorganizuota Te- 
draugija kurjos tikslas veikti labai plačiai ir parodyti kelia Lietuviam prie pramonės kuri pakels Lietuvių tauta ir atneš 
pelną tam kuris stos į musų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžius kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Klia- 

dznius užinifi. Taip-gi parodyti kelia dėl musų jaunuomenės prie viešo veikimo ir parūpinti jiems vielas kur galėtų sulošti lip
ikus veikalus savo Teatre. Mes kviečiame visus prisidėti ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti šita organizacija vieną iš
įausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišuk arba ypatiškai. t . į

etuvių Ko-Operativiška Teatro Draugija
[Lithuanian Co-Operative Theatre Soeiety]

• (COMMON LAW TRUST)

2001 So. Cicero Avenue, Cicero, Illinois

L YAKUBOWSKI

614 W. 18 Street 
Chicago, 111.

Phone Ciceho 6963

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENT1STAS 

4847 W. 14th Str. Cor. 40th Avc.
Cicero, III.

Vai. 9 išryto Iki 9 vak. Išimant 
Nedėlios Ir Seredas

Piknikas! Didelis Piknikas!
... —— .. .  - . Itengintnas -------------- ----------- -

Dr stės Saldžiausios širdies V. J. No. 1

Ned., Birželio-.! u ne 26, 1921 m.
Nekalto Pras. š. M. P. Parapijos Darže prie 44 tos ir 

So. Fairfield Avė. Pradžia 4 ta vai. po pietų.

Todėl Garbus Lietuviai ir Lietuvaitės kaip seni taip ir jauni ne
praleiskite šito puikaus pikniko nes ims visokiu žaisliu ir pa
silinksminimu, ir kiekvienas bus užganėdintas.

Kviečiu KOMITETAS.

Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 
Pareikalauk musų Kataliogo No. 4.

I. I. Lewie Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 
Didžiausias Neprigulmingas l-'abrikua PasauliJ.

inigas Daro Pinigą Į
i norite kad jūsų pinigai butų saugioje vietoje, kad = 
įdirbtu jums gera nuošimti, kad galėtumėt savo pi- = 

su nuošimčiais pasiimti kaip tik prireikia — Visa- = 
lėkite į UNIVERSAL STATE BANKA.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

fii

M
J 

• saS

Capital ir Surplus |
250,000.00 |

Dolierių. 1

Banko turtas siekia $3,000,000.oo Į
yra didžiausia ir stipriausia I.ictiivių finansine Institucija = 

koje po valdžios užžiura. ' _ S
Vai. Valdžia ir Clilcagos miestas laiko savo pinigus šiame s

tamstai ne butu malonu būt musų kostumeriu? 
tuokite savo bank.ine knygutė bite kurio < hieagos arba kito r 
banko. Kuris jus nciižganėdljia arba nėra jums parankus (kai- = 

•timtaiitiškas) — mes patjs sukolektuosim ir pcrkelsim vi- x 
ilgus su nuošimčiais į šių

IVERSAL STATE BANK |
(Under State Government Supervision)

Perkelkit tuoj/ — mokėsime pilnų nuošimti.

Pinigai Lietuvon
ausiai ir greičiausiai pasiunčia I nivcrsal State Bankas su s 
garantija. PltlSTATO J 2 i DIEN AS. Parduoda laivakortės, 3 

ir markės Piginusiai iš kilų miestu prlsiunskltc mums <lo- 
o mes jšsiiuisime Lietuvon auksinais pagal kur«vo. Jforė- 

plrkti arba parduoti narna pirmiausiai atsilankykite j musų 
Esteto Departmcnta.
iko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iŠ ryto iki 4 v. po pietų ir 
ils Utarninkais nuo 6 iki 8:80. Subatomia viBa d. iki 8:30 vak. —

IVERSAL STATE BANK 1
SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. Į

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

iLTIJOS AMERIKOS LINIJA
O BUOADWAY NEW YORK. IN V
Kelionė Be Persėdimo IA NEW TORKO Per LIBAVĄ Arba 

BAMBI ROA — EITKŪNUS
I LIETUVA-

Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų poėto laivai Išplaukia: 
llA)NIA” Liepos, 6. ♦“ĖSTOMA” Rugpjūčio 3
pm ANIA” Liepos 20 * “POI.OMV Rugpjūtis 17
i-riams tiesus paturavlmns tarp I.lltAV-DAN/.IU-Halifaz, Can,

laivai turi puikiu kambarius trečios kllasoa keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas

l'.MI’l', Oen. \V<-tem Pass. Agt. 120 N. LaSnltc Ht. (Iiieago

arter’s Little Liver Pilis
Būti Links- 

Kuomet Vi 
i Nedirba
Ptgulka 

1 .
Kaina

CARTERS 
■ ITTLE 
llVERO*

aMaKntta
tini UblltkuMų

Vaistai Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras turi paairoAynuu

■ARTER’S IRON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite į,

(Tęsinys)
Vagių tvarka.

Kiek vėliaus užėjo didi Vo
kiečių karuomenės daugybė. 
Jie išblaškė visus Rusų ka
reivius iš Lietuvos. Išviję Ru
sus iš Lietuvos, tuoj Įtarė jo iš 
Vokietijos plėšikų karuotnenė.

Jie atėmė nuo žmonių viską 
ką tik jie surado. Drabužius, 
gyvulius, paukščius, maistą, 
žodžiu viską ką tik jie surado. 
Jie taip plėšė per keturis mė
nesius. Kaip jau nieko nesu
rado, tada jie liovėsi.

Gyvulių poperos.

Žandarai įsakė dešimtinin
kams kad surašytų visus kai
miečių likusius gyvulius ir pri
statytų jiems poperas.

Rašydami pasakė šitaip: — 
Jei mes rasime pas jus nera
šytų gyvulį, bus atimtas ir už
mokėsite didelę štriuopą.

Tolinus liepi'1 surašyti visus 
grūdus, bulves, vištas, žąsis, 
sintis, šunis ir t. t. Toks buvo 
Kaizerio įsakymas. Jei rašy
damas kas meluos, tai bus vis
kas atimta, mokės štriuopas ir 
bus baudžiamas kalėjimu.

Bijodami tokios bausmės su
rašėme ką tik turėjome.

Po poros savaičių pradėjo 
rinkti surašytuosius gyvulius 
ir net paskutinius atėmė.

Netrukus Kreisantas apgar
sino arklių “bilizaeiją”, liepė 
visus arklius suvesti, kurie 
tiks, Ims atimti, o kurie ne
tiks, bus įspaustos raidės į šo
nus.

Kumeliukas įsirašė.

Mudu su broliuku ir gi nti- 
vedėva savo arklius. Broliukas 
vedė arklius, o aš kumelę ir 
kumeliuką.

Netrukus priėjo ir mano 
“kaleinn”, turėjau vesti savo 
kumeliuką prie “mieros”. Vo- 
kietys priėjęs kažin ką knisių 
balsu suriko. — Kiaus, eiriki 
pat flaukter!

Mano kumeliukas persigan
dęs kai šoks jter Vokietį, kai 
trenks ji žemėn, net aiktelėjo 
prūselis. Aš šokau vytis.

Vokietys piktas atsikėlęs, 
svyruodamas pagriebė brau
ningą ir paleido tris šūvius į 
mane, bet nepataikė nei man 
nei mano kumeliukui.Mat greit;

pasprukova nuo “prietelio”.
Tie šūviai kliuvo priimtam 

gražam arkliui ir baisiai 
sužeidė.

Ir sviestų mėgsta.

Toliaus Vokiečiai davė į- 
sakymą, kad visi ūkininkai 
pristatytų po 1% svaro sviesto 
nuo karvės į savaitę. Jei to 
nepadarys, tai štriuopos turės 
mokėti.

Žmonės to negalėjo pada
ryti. Vokiečiai štriuopavo ir 
atėmė karves. Išmėginę vėl at 
gal jas sugrąžino.

Toliaus jie sugalvojo kitaip 
kad reikia atimti kartu visi 
pieną ir sviestą. Tada jie į 
taisė pienines vieną Pajurėlyj, 
o kitą Klabu kaime ir kitur. 
Davė dešimtininkams tokius 
skardinius kibirus vadinamus 
“kanėmis” ir kad kiekvienas 
nuo karvės supiltų po du Ii- 
terių į dieną ir kad nuvežtų Į 
pieninę. Taip kankino žmones 
ligi 1919 metų.

Žandarai važinėjo dieną ir 
naktį jieržiurėd.anii ar neras 
ko nors nerašyto, reiškia kas 
buvo užrašyta, tai buvo jau 
Vokiečių. Ir kuomet Vokiečiai 
pareikalavo kokio daikto pris
tatyti į kokią nors vietą, tu
rėjome išpildyti.

Viską sūrį j o.

Vasaros laike Vokiečiai į 
sakė žmonėms, kad surinktų 
iš patvorių dilgeles (natreles) 
ir sudžiovintų kiekvienas gy
ventojas po 120 svarų, taip-gi 
žilvičių, grybų, ajerų šaknų, 
kai Ingių ir šermukšnių uogų, 
ąžuolų gilių ir taip viską kas 
tik buvo Lietuvoj.

Paskui tuos visus daiktus 
mes turėjom vežti po kelioli- 
ką mylių, taip gi ir kitus daik
tus, katruos jie suplėšė nuo 
žmonių, kaip tai: grūdus 
drabužius ir t. t.

Moka rašyti.

Plėšimams užsibaigus Vo
kiečiai apsigyveno didžiuose 
dvaruose ir miestuose.

Dvaruose jie padarė kreisus 
t. y. (apskričius), o mieste
liuose žandariniją arba (vals
čių).

(Bus pabaiga).

Kapitalas ir Perviršis

$245,000.00
Turtas Jau Siekia

Treti Milijoną Dolierių i
• •• • • < 'Pirmutine Lietuviška Valstijine Ranka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

NORĖDAMI RASTI TIKRĄJĮ JŪSŲ DRAUGA TAI KREIPKITĖS SU VISAIS JŪSŲ 
REIKALAIS | ŠIĄ SAVO VALSTIJINE BANKA.

Gausite geriausia paturima kaip gauti gva, nuošimti už jusli pinigus, kuriuos laikote ne pa

rankioje liaukoje namuose arba uždarė baksuosc, tas galės užtikrit jūsų ateiti, l’askoliuam pinigus 
ant 1-mo niortgičio už 6%. Keliaujantiems į Lietuva, Amerikos ir Lietuvos pilieėitinis/ painpinam 
pasportus dykai, perkantiems pas mus laivakorte.

Norintiems vežtis pinigus į Lietuva galite pirkti musų bankus dral'ta. pagal dienos kurso 
markes, IT. S. dolieriais arba Anglijos svarais, tas bus mainomas visuose Lietuvos Lankose arba

J artimiausioje pastoje.

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

Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiicii iiiiiiimiiiiiiiiiriitiiiiiiiiiiuir.iiiiiiuiiuiiuiiiiiiiuiininuisiiiiiu

Laivakortes Tiesiog į Lietuva Į
$107.10 iš Montreal’o iki Klaipėdos(Memel) |

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų). =

Iš Montreal’o išplaukta laivas 11-toj dienoj Birželio =

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSISUKITE TUOJAUS. 1
Pinigus siųstus per musų ofisą išmokame į 26 dienas E 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. =

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- = 
5 kus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame regisi mot i Lietuvos Atstovybė = 
2 AVasbingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiant nuo = 
= ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais = 
5 kreipkitės pas

I PAUL P. BALTUTIS t& CO. I 
| 901 W. 33rd Street Tek Yards 4669 Chicago, III. 1
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'smeiiiiiiiiiM'iKiiiJiHiiT

glZAUSIA LIETU VISKĄ KRAUTUVE ęHICAG ŪJ

PIARL 0U6UM KONC84TINA

Nt MOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chic&goja
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauni. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Skubi
ni us ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
konoertinių geriausių, armonikų rusišką ir prūsiškų iidir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiižkns instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlaxvski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas: DSOVKB 7309



I

VU AUGU Ae.štnU.ienis, tliržolis 25,

8-tas METINIS PIKNIKAS
----------------------- Parengtas ------------------------

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS 
Ned., Birželio (June) 26 d., 1921 m.
Bergman’s Brove-Darže Riverside, UI.

Pradžia 10 valunda ryte įžanga Sfte. Y patai.
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, visi kaip seni taip ir jau

ni yra kviėčluml unt minėto pikniko.
Taip-gi apart laimėjimų, kuriuos Draugija leidžia, dar turėsite pro

gų pamatyti, kaip Draugija suteiks Dovanas savo Garbės Nariams, kurio 
nesirgo per 10 metu. Tokių narių yra apie dešimts.

Tik, prašome skaitlingai atsilankyti, o mes stengsimės atsilunkiu- 
sius svečius užganėdinti. Kviečia KOMITETAS.

SAUGIAUSIA KELIONE
.... Į

KREIVOS AKYS 

Pataisytos

.3 m. Kūdikiui.
Aš esu Lietuvis ir norių pranešti 

savo vicngienčiams kų Dr. F. O. 
Cartcr yra padaręs mano kūdikiui. 
Kam skauda akis lai tas atvažiuoja 
pas Anton Vapsta, 2327 W. 22nd 
str. arba pas Teter Vaičiuns, 2656 
W. 43rd Str. lai pamato šių kūdi
kių akys pataisytos.

Franklin 0. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

Akiu — Ausų — Nosies ir 
Gerkles Specialistas

120 State St., Cldeago, 111.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

[uropean American guriau
Fabionas ir Miekievicz ved.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARUI ŠAS

Kcal Ebtate, Paskolos, Insurtnal 
Ir tt.

809 W. 351 h St., Kamp. HaLstcd St. 
Tol. Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 

Ned.: iki 2 po pietų.

KAIP JUSy AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimų, ar tamistos ak|a 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausių, pa
tarnavimų.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-ios gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’B Aptiekos 
Tėmykite mano parašų.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Ncdėliomis nuo 9 ryto iki

12 dien

Gausi 7%,8%
ui padėtus pinigus, Jeigu pirksi mu
sų rekomenduojamus, užtikrintus

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai išmokami du kartu j metus 
bilo vienoj bankoj.
Komisai po >100 ir $300. Gali pirkti 
ir lengvais Išmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie Įvairių 
komp. šėrus.-

Kreipklties Į Lietuvių {staigų

PEOPLES INVESTMENT C0
226 K. Hiate* Street Itoom 1422

Tel. Ilarrison 2024 CIlicago, III.

Kasdien ir nedaliomis nuo 12 Iki 2 
po ptet.

IIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll
ST«1. Canal 267 I

Į DR. C. K. KLIAUGA |
I.IETLVIN DEMTISTA8 

= 1811 Ho. Halsted Ht., Cldeago, Ui.5
Kampas 18th 8t. 5

SValand.: 9—12 rytų. Ir 2—9 vak g
ūfiiiiimimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimimmii

AMERIKOS LIETUVIŲ -

Mokykla
Mokinamu: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, ste
nografijos, typcvvrlting, plrklybos tol- 
šių, Huv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltlktnės eokno- 
inijos, piliebystės, daillarušystės.

Mokinimą valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo « 
Iki 14 vai.

3106 S. Halsted St, Chicago.

SVEIKATOS DALYKAI.

(Prisiųsta ii Am. Kaud. Kryžiaus)

Neduok kūdikiui patentuo
tų vaistų. Tegul gydytojas 
prižiūri kūdikį.

Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuras apskaitliuoja, jog ma
žiausia penki šimtai laisvų 
raupuočių yra Suv. Valstijo
se. Tas skaičius vis didėja. 
Valdžia raupuočiams steigia 
federalį namų.

Levo nago įdrėskimas taip 
pavojingas, kaip jo kandimas 
dėlto, kad jo nagai nesvarus. 
Po nagais jis visuomet nešioja 
supuvusios mėsos. Tas pats su 
musėmis ir su vandeniniais 
vabalais. “Nepamiršk”, sako 
Suv. Valstijų Sveikatos Biu
ras, “jog jos niekuomet nenu- 
sišluosto kojų.”

Dvidešimts trys t valstijos 
turi pasekmingus gimimo re
gistracijų įstatymus; astuo
nios valstijos turi neganėtinus 
įstatymus ir penkios valstijos 
visai neturi. Negalėjimas pa
liudyti savo amžio bus prie
žastis visokių legalių bėdų vė
liaus prirodyti pilietybę bal
suojant jr 1.1.

EX KAREIVIAMS.

(Prisiųsta Iš Am. Kaud. Kryžiaus)

Suv. Valstijų kareiviai arba 
.jūreiviai, kuriems per pasauli
nį karų duota natūralizacija, 
ir kurie dar negavo certifika- 
to, gali gauti prisiųsd.ami pra
šymų į Bureau of Natūraiiza- 
tion, Washington, D. C.

Tūkstančiai ateivių tapo na
tūrai izuoti būdami armijoj ar
ba laivyne, ir jų certifikatai 
randasi tame Biure.

Prašytojas turi paduoti, ko-! 
kioj stovykloj arba kokioj 
vietoj naturalizuotas, kada ir 
dabartinį adresų.

PAIEŠKOJIMAS.

PrunuH Arbačauskas, paeinąs iš 
Kauno gub., Raseinių apNkr., da
bar tarnauja Lietuvon karuome- 
nėj, ieško savo brolių Mataušo ir 
Juozapo Arbačauskų, kurie, rašo, 
gyvena Cliicagoje. Jis labai pasi
ilgęs ir nori su jais susirašinėti.

Jie patys arba kas apie juos ži
no, prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
5-to pėstininkų D. L. K.

Keistučio pulko, 3-čio 
bataliono, 7 kuopos,

kareiviui 7*. Arbačauskui.

PIGIAI PARSIDUODA 
MURO NAMAI!

6 pagyvenimų 6-7 kambarių kam
pas 60x121 Lotas Motino Randa 
$4,680.00 garu apšildoma, m and Inos, 
elektra, gazas viola 70-tos ir Nor
mai Houl. parsiduoda už pusę pre
kes tik $16,000.00.

3 pagyvenimų 6-7 kaųtbarlų garu 
apšildoma, mu,pilnos, elektrų metine 
randa $2,220.00. Randasi Garfiold 
Boul. arti Union Avė. parsiduoda 
už $14,000.00.

2 pagyvenimu 5-6 kambarių Furna- 
ru apšildoma maudines elektra lai
tas 50x125 automobiliu garagus pra- 

|ko tik $9,000.00 randas arti 69-tos ir 
Sangumon St.

2 pagyvenimu 6-6 kambarių Fur- 
nacu apšildomas maudinoy, elektra 
automobiliu gurages randasi ant 64 
tos M. Morgan St. parsiduoda už
$7,600 00

EVALDAS & PUPAUSKAS
840 W. 33 St. Tel. Yards 2790

LIETUVA
YRA VAŽIUOJANT PER

MONTREAL į KLAIPĖDA
UŽTIKRINTAI SAUGIAUSIAS, PIGIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS PERVAŽIAVIMAS Iš AMERIKOS Į LIETUVĄ DABAR 

YRA PER

MONTREAL, KANADA - ANTWERP- STATTIN -Į- KLAIPĖDĄ
Važiuodamas šiąja tiesiąją linija visai ne kliudysi Anglijos ir dviejų Lietuviams pavojingų šalių Francijos ir Lenkijos. Visa ke

lionė yra be jokių kliūčių. t •

Garlaivis “Scandinavian” Išplauks 
Iš Montreal, Kanados, 23 d. Liepus-July, 1921m. '

Musų agentas V. B. Villovičius, važiuos ir palydės visus iki laivui ir atliks visus keliaujantiems j Lietuvą reikalingus reikalus.

t , ’’

LAIVOKORČIŲ KAINA IKI KLAIPĖDOS............................................... $107.10
LAIVAKORČIŲ KAINA IKI K0N1GSBERG .......................................... $107.10
LAIVAKORČIŲ KAINA IKI EYDKUNŲ ......... ................................. $107.15
LAIVAKORČIŲ KAINA IKI LIEPOJAUS..................................... ... $114.00
LAIVAKORČIŲ KAINA IKI KAUNUI .................................................. $111.15

Iš Chicagos iki Montreal, Canada......................................................... $ 35.28
Karės Taksai $5.00

Del Laivakorčių, Pašporty, Income Taksy ir Tolesniy Informacijy, atsišauki! j bite katrą Musų Ofisą

^[KMLBūHDCbMMfiy

toklVflMtCOMPMIY
Y

FEDERALE AGENTŪRŲ RENDRGVE
666 W. 18th Street, Chicago, Illinois

Telephone Roosevelt 7653

1439 So. 49 Court, CICERO, ILL. Telephone Cicero 5969

BONO
REMTMGEN 

LOAN
//z

Siunčiam pinigus j Lietuva ir išduodam Federales Paskolų Bendrovės, čekius kurie yra išmainomi visose Bankose Lietuvoje.
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KAZIMIERAS RUPŠIS
Paniiuėjlpiul metų sukalti,ivlų juu praėję melai laike kaip per

siskyrė su šilimui pasauliu mnwi brangusis glols-Jas ir I,•vėli*, mirti 
Biržtdio 27 d. 1920 m. 6:35 vai. ryte turėdamas l» m. amžiau.*.

Vėli,,uis puėjo 1.4 Kaime reti. Tauragės apskr. Slink-* pnrap. Ge
ručiu kninu, Amerikoje Išgyveno 2." metu* iialike dideliame im
liu,linu- moterį Vlimnta Ir maža dukrelė Kazlnu-ra 3% metu am
žiau* ir Lietuvoje dukterį Juezefa. sena molina Ir dvi seseris Kotrl- 
luv (r Miigdek-ea. Ak! Dieve. Dieve, kad ta beširde mirti*, alėjų* 
atėmė gyvyls*, Ir suardė visa gyvenimu. Ners mirė, bet mu*ų Slrdlse 
neužgęsta didžiausia nuslmiidm*.* dėl mene brangaus prhtellaus. 
I.nl luina Jam lengva šie* šalie* žemelę, e dusi: Jo Imdama malonėje 
Dievo tegu Išmelš Ir mitais te* laimė*, kad Ir mes nueltumėm pa* 
J|. Ir gyventum,’-m amžius linksmybėje. O mes jo ant šie svieto 
dauginu acsulauk*lmc Ir nematysime. Tal-gl giminės draugai Ir 
pažjsiaml ainiiiuluml tų liūdna dienn A. A. Kazimiero mirties pra
eituose metu,mm* Ir pam,-usnie kad velkini* buvo gera* žmogus 
turėjo daug giminių ir |>až|stanm. lai dabar, visi yra .širdingai 
kviečiami atminti ui jo dūšia Ir atsilankyti ant. pamaldų kurios 
bu* plrmadlenlj 21 ,1. Biri. 7:46 ryte Dievo Apveirdos Bažnyčioje 
prie 18-tos Ir I tiksi galvių, (m, pamaldų j namu* po numeriu 1819 
K. I n ton Avė. Kviečia nuliudus .Moteris Vineenla Itupšleuė Ir 
maža dukrelė Kazimrra.

SKAITYKITE IRPLATINKITE“DRAUGĄ"

DIDŽIAI SI, GKF.IėlAI SI PASAI L Y = 
LAIVAI, ŠAISIS AI’SII.IIM AS 

SU KELEIVIAIS.

Ten yra vietinis ag-entna Jūsų mieste 
ar netoli jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas per

Hamburgą.

II klcsos $1 80 00, III klosoa $125. 
Tukaų 5 (lol.

PEB < III.KBOI KG SOI TMVMPTON į 
LIVKKPOOL, Alt GLA.SG(IW

ALOEIUA ............................ Birielio 25
BF.KI'.NGAKIA .................. Birželio SU
CAMKItONlA (Naujas) .. Idepos 2
CAIMINIA ................................. Liepos 2
AUI ITANIA ............................ Idepos B

I

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chicago,
Kuris gaunate paveikslus iš Lis 

nratidellodaml pasidarykit* dauglaua 
didelius. Mes perimama senus pada 
didelius Sudedam ant vieno 14 kelių
tingų.

Traukiame paveikslus namuos*. 
Bažnyčios, sueigose, veaelijns*, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame k, 
rlausta. Pkone Drover

7iiimiiiMiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii3MPHPiiiiiiuitni

Tel. Off. Humboldt 4830 
lies. Humboldt $393

M. E. ZALDOKAS
ARKITEKTAS

1263 N. Paulina St.
Kamp. Mlhvaukee Ava. 

Cldeago.

PIRMO MORGEČIAUS AUKS 
BONDSAI NEŠANTI 7%

Nuošimti mokame kas pusmetis,
Šio bondsul nžlikrlnll pirmu inorlguAtum, Chicagos tiesi 
Viso* savastys tvarkomos.

HOOL REALTY COMPANY
Trustisal: Ctdeugos Title & Trust (To, 

iiioi Iki i i.o, - iiuk -o hondsal abaolučial saii|Mio pirmo 
spekuliacijai.

leiskit mulus 
kitus dutykus.

paaiškint musų daliniu.* Išmokėjimo plani

EVALDAS & PUPAUSKAS
840 West 33-rd Street

Tel.: Tardė 2790



Šeštadienis, Birželis 25, 1921 DRAUGAS
Mainyk Savo 

Seimai Katra 
Dabar

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

KAINA PRIEINAMA
KIEKVIENAM KIŠENUJ

RAKAI PARDUODAMI

ANT IŠMOKESČIO
96 KARAI PASIRINKIMUI
KAS PIRMESNIS TAS 

GERESNIS
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ RUSIU 
ATDARŲ IR 

.UŽDARYTŲ MODELIŲ
Visi pertaisyti Mitchclls turi tų. pa

čių gvarancija kų ir nauji. 

Mėnesinio lšinokėseio Pliano
I Akai no mėn. Mok. 
$75.00 $25.00
100.00 30.00
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 . ,
£00.00 
350.00 
400.00

Dr. M. Stupnicki

3107 So. Morgan Street
CHIOAOO, M.LIKOM 

Telefonas Vards 5083

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
į po pietų iki 8 vak. Nedello
mis nuo 5 Iki S vai. vakare

Ubone Seeley 7439

DR. 1. M. FE1NBERG
Gydo specijalial visokias vyrų if 

moterų lytiškas ligas
J4O1 Madi.son Str., kampas 

tern Avė., Chieagu
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak

Parsiduoda pigiai lotas ir pute 
prie VVasburnaw Avė. tarpe 44-tog ir 
45-tos gatve, viskas pataisyta, parsi-
duoda 18 priežastie. savininko va/la- 
vlmo Lietuvon. Atsišaukite 
H09 W. 33 Street Chieago.

Pursiduoda Co-opcrutlvo Society cf 
America kerai už tų pačia kaina kaip 
pirkau po $67.50. Tūrių Įmokėję# 

35.00, reikia ųiokėti pp $5.00 i me
nčių. i'ricžastiS pardavimo bedarbe. 
AtsiAaukit
3231 S. KuutaIiI Avc, Cliieagu.

Tciyf. Buulevurd UO31

Ant pardavimo Miliūnas iŠ prie- 
aaties išvažiavimo ant fartuų, turi 
būti parduota* į trumpa laikų už 
pigia kaina.
303 X. Ratine Avc. Cldcago.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
Rengiamas

Univeifsal State Banko
Nedelioje, Liepos 3, 1921 m.

RIVERSIDE MIŠKE
(FOREST PRESERVE)

Tarpe National ir Bergman Groves
Tai bus

Šeimyniškas Basket Piknikas
Visų Depozitoriu, jų draugu, šėrininkų, direktorių ir 

Banko Valdybos.
Tokio pikniko Lietuviai dar niekados nėra turėji. Todėl 

visi esate kviečiami atsilankyti.
Muzika, Dainos, šokiai. Žaislai. Lenktynės, Dovanos. 

Programas prasidės 12 vai. diena.
ĮŽANGA VISIEMS DYKAI.

PRIVAŽIAVIMAS: 22-nd St. karam J vakarus iki subtos,. paskui 
paimti Lt Grange karus iki 28-th St., čia išlipti ir paeiti pora 
bloku j dešine iki vietai. .

Karo kaina 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS *
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas | 

Peoplcs Teatro Name
1818 W. 47lb Btr. Tel. Boul. 16v| 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 141 
iki 12 ryte.

Res. 2814 W. 43rd Street | 
Nuo ryto iki piet. 

g Tel. McKiuley 263 g

PASINAUDOK GKHA PROGA.
Parsiduoda du bizniai bučorne, 

groserne ir kepykla (Bukory) ir na
mas su 8 kambariais pagyvenimui už 
labai žema kaina.

I’rivžtistis pardavimo savinlnltas 
važiuoja Lietuvon. Atsigaukit greitai 
platesnis žinias gausito ant vietos. 

V. J. LATVENAS
111 Lincoln Avc. Itockfortl, III.

DEL MAINIMO.
Kas turite viena, du, nr tris lotus 

Marąuette iianor nr kitur kokioj 
■peroj vietoj ir nurito mainyti j au
tomobilių atsišaukite.
940 W. 33-rd St. Tel. Yartls 2790
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35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00

Ant aukštesnes kainos karų mė
nesiniai mokesčiai sulyg proporcijos

Nereikia mortgage mokėti
Nereikia brokcrage
Nereikia notarių mokėti
Nereikia frcighto mokėti

MITCHELL
AUTO CO.

DVI KRAUTUVES 
ANT PIRMŲ LUBŲ

2328 2334
Miehigau Avė. Miehigau Avc.

Vartoti karai parduodami abiejose 
krautuvėse.

ATDARA DIENOMIS 
VAKARAIS, NEDELIOMIS

Telefonas Victory 3.$03 ,
-VAŽINĖK KASDIENO O, 
MOKĖK KARTA Į MENESĮ.

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

Ofisas 814* So. Morgan g*, 
kertė 82-ro St., Chieago, Ilk

8FECIJ ALIUTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
oriSO VALANDOS: Nno 18 ryto 
iki I po pietų, nno 8 iki I valso 
dų vakare.

Nedėliomis onc s iki I po plet. 
Telefonas Yards CM

to-
aute

ANT PARDAVIMO.
96 vartoti karai iš kurių galimu 

pasirinkti. Kaina prieinama kiekvie
nam.

Ant lengvų ištnokeRpių. Temykito 
iiiubu paskelbimų šiame laikraštij. 

Mitclicll Auto Co.
2328-2331 S. Miihigait Aveuuc 

Atftara Dienomis, Vak. ir Nedėliomis

| PRANEŠIMAS.
| Siunčiame piningus Lie- = E 
= tuvon, prisiuntimas užtik- E E

| rintas. 3 a
= Inšuruojame nuo ugnies, S | 

5 namus, rakandus ir auto- S Š

E mobilius. * Sis3 v 9'a£ Parduodame namus, sko- 
S liname piningus.

| Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St.

Yards 2790

= =

= =

Ii

5 E
1 E 

5 E 
ii =

e i
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Ar Jus žinote?
Kad ateiviai nepiliečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važuoti į Europa be 

baimės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti į Amerika.

AR JUS ŽINOTE?
Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estonijos pagal nauju ĮVAŽIAVIMO TIESU gal at- 

važuoti į Amerika 34,247 ypatos. Kad Lietuviams nebereiks važuoti į Ryga dėl išgavi
mo visa pasporto nes Amerikos Konsulas atvažuoja į Kauna kas mėnesį.

. AR JUS ŽINOTE?
Kad pirkdami laivakortės per musų Biurą jusu pasažyrams patarnaus visuose rei

kaluose musu agentas Kaune, kurio antraša duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta 
per

įĮiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiNMiiuinn

A. B
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. MILIUS y

E Pranešu visiems savo paZĮ- E 
E stamems, ir apiclinkėj gyven- 3 
= tojamg, kad aš atidariau krau = 

■ tuve: valgomų daiktų, viso- S 

E kių saldumu, ir visokiu kve- E 
E pančių lietuviškų cigarų,
E Meldžiu remti saviški, o aš E 
S už tą stengsiuos atsakančiai = 
E patarnauti, ir už žemesne kai- E 
S na negu kur kitur.

Į A. B. MILIUS |
S 1437 So. 49 Av. Cicero, III. S 
= = 
iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti

DR. S. NAIKELIS
UKTUVI8

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8852 South Halsted Htreet

Valandos nuo 1* Iki 12 ryte: uot 
$ Iki 4 po pietų; nno 7 iki 8 vak 

Nedėl tomis nno 1* Iki A 
na Yards B844

——V

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermi bige Avė. 

Tel. Roulevard 61180 
11003 S, Miehigau Avc. 

Roaclaud, III.

*axa*sLta#iLva*avaita.ta*av«* • 5 Telefonas Roulevard 9199 J
! DR. G. KASPUTIS ’

DENTISTAS 
8331 South Halatcd Hcr. 

(Valandos: 9—12 A. M.
| 1—6; 7—8 P. M.
i aAa*aj*a*aAja*aAj8*aAja*aJua *t

VALENTINE DREKMAKING 
COLUEGEH 

[4208 R. Halsted, 2407 W. Madtoon
1860 N. Wclla St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijoje.
Moko Siuvimo, Pa t temų Kirpt

inio, Designlng bisninl Ir Minam* 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai 
[Mokslas lengvais atmokėjimala 
IKlesos dienomis ir vakarais. Ps- 
[reikalauklt knygėlės.

Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė

į DR. CHARLES SEGAL į
| Perkėlė Karo ofln* po nnru g
J4729 So. Ashland AvenueJ

HpeeIJa II Mas
gmiOVV, MOTERŲ ir VYRŲ LIGUg
gVstandosnuo 19 iki 13 išryto; nnol 
įl iki • po pistų: nuo 7 Iki S:U*g 
■vakare Nedėliomis 18 Uit 1

Telefonas Drael idM I.8

> r-' ' ♦ Telefena. l’uHuiųn Wį Dr. P. P. ZALL'iS 
' Lietuvis. PesUTUs !

"W*~
Tel. Pullman

Telefonas Arraitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOS DIREKTOfUUH 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

9021 N. Wcstern Avė. 
Chieago, Iii.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halited Str.

TeL Canal 2118

Valandos: 10 ryto iki 3 vakar* 
Gyvenimas:

2811 W. «3rd Str.
Tel. Prospect 8466.

Tel. Yards 6GG6 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuėems.

8*09 B. Halsted HA Chkugo.
Valandos: 19—12 iŠ ryto 1—8 Ir 
4--8 vakar* Ned. 1*—lt iš ryto

■N

Jrel. Canal 622$

2 DR. C. .L CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 West 22-u.l & So. Leavltt SI J 
# Chieago
Jjvaiandos: 9:80 A. M. to 12 N 
" 1:00 P. M, to 8:00 P. M.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
l.lFTt VIS AKIU gPatlAlJgTAM

l'iilpnuvln. vlnų siti 
tvrrrplinų kim fTK 
pi l«#.HMtltuI skaudė 
jlmo įpilves, svalku 
llo. aptemimo, n»r 
votumų, skaudanėlut

ir ušstdesttslus karščiu «klų kreivos aky. 
Kuti rnkto. namleslu; netikras akis lududam 
Pamina rfnsan.IrtaH lekiia parodantis iria 
tinusias klaidas. Akiniai pritaikomi telkln 
ml. toli Ir eiti matantiems pagolbuta. Har 
bėkite auvo ri-uėjiuio Ir vaikus einančiu 
mokyklon Valandna: nuo lt iki š vakaro 
Sedi'IlomlH nuo 10 iki l vai. po platų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av
Telefonas Ilravrr MUM,

S. D. LACHAWICZ
I4I7TUVYS GRAIF RU S

Jeigu nori siitaupinli pi
ningų tai peržvelk šiuos 
bargenus vartotų kuru. 
Kitoj koltintnoj šio laik
raščio rasi musų paskelbi
mu.

Mitelii‘11 Auto Co. 
2328-2334 S. Miehigau Avė. 
Atdara Dten. \ uk, ir Ned.

INFORMACIJA
Korime atkreipti Juta) aiytių kini 

kitoj dalij šio laikraščio rasite liula 
vartotu karų kurie parsiduoda labai 
pigiai.

Mftehell Aulo Co.
2328-2334 S. .Miitiiguft Av«4iue(

AttJgra' Aienojhii, .Vė$. lė NettKiuiuis
. Cę - i vJu •

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas 
4412 So. VVestem Avc.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 
niais tiktai po pietų 2 iki 5. |

iiE
3

r y v*-
i < 

v

Parsiduoda krautuve 
:o Jurgio bažnyčia.
103 W. 33rtl Str.

priešais šven-

(’hleago. III.

GERA PROGA LIETUVIAMS.
Parsiduoda properti kii 8 lotais 

30x132 liobts, ir dideli bitine cemen
to bloku, d<l 2-jų dideliu gytdllų ir 
i lamdžius, šundes, vanduo ir nuinag 
gerui jbudavotas cementą, ir muro 
apaėia su belsincntu. Daržas utsiė- 
tas ir aptvertas, medšeis puošia iš 
prekio ir vidurys arti gatvekario ir 
lietuviškų kailiniu prie .Morgan par
ko, transforius, 8c. važiavimo J vi
sos daiis Chicugos miesto ir prie
miesčius. Pardavimo prležiirtis pir
kau farina su gyvulinis verčia mana 
išvažiuoti ant farnlas. Matykct aa- 
zininka ant vietos ir parduosius už 
teisinga pasiūlymų.

JOE GAPZAUSKAH 
10330 So. 'Iii-ner Avė. Mt. Grenvi- 

vvinnI. Chieago.
3 blokftl \Vcst tiž Kedzie Avė.

DARGEN \S.
Nu irias ant pardavimo 8 metai 

kaip statytas su 2 įlotais, dideli 
kambariai, vanos, elektra eonereta 
apačia, vasarine valgomoji, 24 pėdų 
vlfttinyėia, dviejų lubų barne, didelė 
iardii daržovių auginimui Apleidž- 
lain miestą dėlto parduodam. Atsi- 
iaukite tuojaus.

•1127 So. MaploniMMl Are.

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA.

PA I;l )I’(>1 >i' Įmiki.i. 5 Kaniburlų ro- 
tideneijų: elektra, pažas, maudynės, 
lc’< fonas, didelis gar olžiii i, lotas, vai 
dngn medžių. Galima laikyti visokių 
gyvulių ir paukščių. Taip.gi 5 kam. 
beveik nauji rakandai, mėnuo kaip 
idikfas Fordu*. Parduosiu ant syk. 
ir utskirnl' Atlduosins už pirmi; pn- 
diil.vnm, nes noriu greitai važiuoti 
Lietuvon.

MUM. M. JAKIENF.,
6821 S. Koekncll Mt.

Tel. l’ro-.jM-ct 1198

KURIE NORITE FARMįl?
Mea I u rime visokių niužų ir di

delių su gyvuliais, budinknis ir 
mašiiiomia ant lcugvių išmokėji
mų ir mainom aut namų.

80 akrų, 40 ariamos ir 40 akru 
janj'kloB ku mišku gera vieta par
siduoda už $2,500.00,

70 akrų geros žilius. Prie eže
ro nu budinkais gyvulinis ir nm- 
siiioma ir up«ielais laukais už $7,- 
500.00.

80 akrų su pastovinčius budin 
kais 48 akrai ariamos 32 ganyklos 
su mišku. Aitas furmas mninom 
aut CtiicagOA properčių.

COOK COUNTY kEALTY 00
I. A. Olszcwskc oflūe

Patarnauju laidotuvėse kopiguiusla.
Reikale meldMrt RtMšanktl, o mano 
darbu baatt* užganės-inai.

2314 W. 2Srd Phu-c 3251 P, HrdsMlH W. nbįc^.

'Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. I, ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Ual-Įtcd Street 

VaiandėH: 19 Iki U ryto: 1 iki 4 
po plet 4 iki ii vakar*.

- į. .^.r /s-

-a
.* -’i. .

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L. FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai 

809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chieago, III.
PASTABA

E

2

.Mes nekalbume tik ant Repetos bet parodome aiškus faktus, štai žemiau padund.-iin vardu- 
visu bet tu kurie yra daugiau žinomi visuomenei, ai važias uslii per ninsij Ibur.i iš Lietuvos:

nors ne-

x
Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAM 

Ofisas vidumiestvj 
ASKOCTATION BLOG. 
i* So. I-a Šalie St.

Valandos: ' 9 ryto Iki 5 po pietų _ 
Panedėllals iki 8 vakare J —
Nedėliomis ofisas uždarytas

fel.

«-

Dr. I. E. MAKARAS
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgą* 

Ofisas 10900 So. M.ehigan Avė.. | 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po Į 

plet. 6:80 iki 8:80 vakare 
Residencija: 10533 Pcrry Avė. 

Tel. Pullman $42

Tel. Drover 7945J

Dir. C. Z. Vezelis
IJETUVIH DFNTIHTAS 

4719 HO. ARBLAND AYKMFV 
arti 47-toe Gatvėn

i Valandos nuo V ryto Iki 9 vak.į} 
Seredotnl. nuo 4 ltg 9 vnknr. I?

'=~?44

S
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DR. S. BIEŽIS ■
ĮJOTI V IK G Y RYTOJAM 

IR CHIRURGAM
*201 West *2uil Siret-t 
Canal 6ZZ2 
3111 W. 42nd Kfreet 

Tel. McKinley

a 
a
|r.)i.
Jilrs, _ _____

Tel. McKlnley 498sR
•bb v ■■■■■ ■■■■
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DkJtnlestyji

29 South La Baile Street
Hambarb 8*4

Telefonas (Jenlrid 6390

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Yanls 46NI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimntiiiiiiiiM 

Itoa. 113* Indcpcndenne BĮ s d. 
Telefonas V ori llurcn *•<

DR. A. A. ROTH,
Rtutae Gydytojo, rl Chirurgą. 
Mpocijalistiui Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų elusmlškų ligų 
VALANDOS! III—lt ryto *—S p. 

girtų, 7—6 vak. NcO ltoml. !•— t* 4 
(>rif«N 3334 NO. Halabsl St., t3d«MP 

Telefonai Drovi t m«8
auiiuuiiiiiciiuiuiiiiiiiiuiuiuiiiiiiiun

Veronika Saduoskaitė iš Jonavos Valsčiaus, su seserc, Barbora Bražinskas iš Vilingos Valsčiaus, Ona 
Barkauskienė iš l'tadviliškių Valsčiaus, Ona l’aulaitis iš Jurbargo Valsčius, Liudvika Mikuličienė iš Pane
vėžio, Vladislovas Barkauskas iš Radviliškio Valsčiaus. Juozapas Ir Elena Mikulio Iš Panevėžio, Stefanija, 
Ona ir Genovaitė Barkauskas iš Radviliškio, Julijona Kazlauskienė iš Šiaulių, l'ršula Petrauskaitė iš Ra
guvos, Vincentas ir Julijona Kazlauskas iš Šiaulių Valsčiaus, CeeUiu Kneizls iš Meškuičių Valsčiaus, 
l.iudvika Juskevičiukė Iš Pilviškio Valsčiaus, Stanislovas, Matilda ir Zofija Butvilai, iš Vilkkijos, Liudvi
ka Piliulė iš Vilkaviškio Valsčiaus.

Jeigu norite kad ir Jūsų gimiuė-s atvažiuotu f Amerika tai dnrvk:t šihifn:
Ateikit | musų Biurą Ir mes iMilarysimc tam tikra- |M>|»lera.- ir pa .iii-uee laivakorte delei atvažiavimo 

jūsų laukiamu svečiu. Kiekvienas darantis bizni su mieų Įstaiga gauna sąžinišką palariiavima patyrusiu 
žmonių, Ureipkiies šiose valandose:

Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų, Vakarais, l tariiiiikc, 
deltomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

X
3

Ketverge, Kabaloj iki 9 valandai. Ne- X

Bukime Pirmais Apvaikščioti 
Nepriklausomybes Šventę 

LIEPOS 4tą DIENĄ
Ir Kitas Šventes, kaip: Coluiiibous dieną, Armis- 

lict> dieną, Lincoln’o ir \Vašliiiigl<»n’o gimimo, 
Vainikn Diena.

Kini piiiliibiius l’al Holizmų ir Tniipantų, šis Įmukus nu
pirko 5000 didelių Amerikoniškų \ ėlin\ii ir duos DOVA
NAI kiekvienam, kuris atidarys Savings Aeeount'a $5.00 
ar daugiau pradedant Subaloj, Birželio Ha iki Subatui 
Liepos 2rai.

Šios vėliavos, kuriomis jus galit, tikrai didžinolis ir 
norėsite jomis papuošti savo namus visose patriotiškose 
šventėse, jos stiprios ir užlėks jums visam amžiui.

Mes nieko daugiau nereikalaujame nuo jūsų, kaip lik 
pradėti Savings Aeeoiiul ’ų $5.00,ar daugiau ir ar manole 
šį Aeeount'ų didinli.

Mes norime, kad kiekviename name butų tikroji vėlia
va. Pradėk Vėliavos Aeeount’ų dabar. Nenorėsi buli tik
tai vienas sa\o apielinkėje, kuris neturėsi pasikabinęs vė
liavos.

Šias vėliavas gulite piiniatyti musų banko languose.

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE BANK

Tiesiai ant Kampo 47-tos 
Ashland Avė. Chieago

ir

Visiems Žinoma kaipo Geriausią ir Mandagiausią 
Patarnaujanti Uetovianr.
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| Didžiulis Metinis šv. Jurgio 
Par. Išvažiavimas

u n •» ' * 'i u b » »» • >» * »
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NEDELIDJ, LIEPOS-JULY 3,1921
Daržas atsidarys 10 v. ryte. Muzika griež nuo 1 iki tamsai.

Įžanga 35c Ypatai.

Bergmans Grove, Riverside, III.

Kas te bus tai sunku aprašyti geriausias būdas persitikrinimo tai nuvažiuoti ir ištirti, tik 

tiek galima priminti kad bus nepaprastu vėliausio išradimo įvairiausių žaislų, skaniausių val

gių ir gerintų puikiausia muzika. Visi Šv. Jurgio parapijones žada važiuoti ir kviečia visus 

savo kaimynus. Valio! visi 3 diena Liepos j Bergmans Daržą! !

Kviečia KLEBONAS IR RENGĖJIAI.
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1 CHICAGOJE.I

AR TURI BILIETĄ.
Del ‘ ‘ Kornevilio Varpai ’ ’. 

Nusipirk jų jei neturi, nes did
žių greitumu jie parsidavinėja. 
Gali iš statymo laiko bilietų 
pritrukti. Apart to gausi ge
resnius patogesnius bilietus 
nusipirkęs iškalno negu pirk
tumėt pas langelį, teatre.

Ju galima gauti šiose vieto
se: Bridgeport: Betthoveno 
Konservatorija 3259 S. Halsted 
Str. ir Liet. Prekybos Bendro 
vėj 3249 S. Halsted Str.

Dievo Apveizdos Par. kolo 
nijoj. A. Dargis 726 W. 18 th 
Str. West Side: “Draugo” ofi
se North Side. P. Sriubo krau 
tuvėje 1835 Wabansia Avė.

Bilietų taip gi galima gauti 
pas Vyčių narius bei koristus.

Delei specialių bei didesne 
skaitlių tikietų galima kreip
tis pas Generalį Bilietų Tvar 
kytojo A. Mureika 2047 St. 
Paul Avė. Telefonas Humboldt 
6942. (Apg.)

SUDEGĖ S. V. ARMIJOS 
SANDELIAI.

Coblenz, Vokietija, birž. 25. 
— Netoli čia, Bęųdorfe, paki
lo gaisras S- Valstijų armijos 
sandeliuose. Keturis iš jų gai
sras sunaikino. Žuvo daug vi
sokių armijai reikalingų (Įni
ktų i f maisto.

Gaisro priežastis nežinoma.* 
Gesinti gaisrų buvo pašaukta 
7,000 kareivių.

Nuostolių bus keli šimtai 
tūkstančių dolierių.

PRANEŠIMAI.
L. DARB. SĄ GOS CH. APS 

KRIČIO KUOPOMS.
» I /.**♦>* f ‘ 7

Pusmetinis susirinkimas bus Bir
želio 26 d., 2:30 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio par. svet., 3230 Auburn 
Avė., Chieago, UI.

Šiame susirinkime bus kalbama 
svarbus dnljkai paliečianti darbi
ninkų reikalus.

Visos kuopos prašomos prisiųsti 
kuodaugiausia atstovų.

Valdyba.
ANT PARDAVIMO. Pigiai pnrsidito- 
da A. AutninobiliiiH dėl 7 pnsažierių 
Naujai pprmalin votas. tajerial šeri, 
modelio 1919 m..

Ataiftaifkite po Šiuo adresu:
SI i I Pernai str., (2imI fioor) front

Cliiciigo, III.
Tcl. Yards 51 UI

IŠ WEST SIDES
■ • * ■ ' i j i ■

Bir2. 26 <1. Auiįroą Vartų para
pija rengia pikniką National čiau
žė, Riverside, 111. Rrp.

llll?'llli;illiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiHi(:;iiiiiitiiiii

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“D R A U G E” 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

IŠ DIEVO APV. PARAP.

Birž. 26 d. Dievo Apveizdos mo- 
| kykla rengia puikią programą Die-

vo Apveizdos pa rup. svet. mokslo 
metų užbaigimui paminėti.

7?rp.
----------- ------ 1-----------—

IŠ NORTH SIDES.

ltirž. 2C d. Šv. Mykolo svet. par.
mokyklos mokiniai seserų mokyto-

•
jų lavinami rengia gražią progra* 
mą mokslo melų užbaigimui pami

[■&■■■■■! iinabKaiti

Prieš Inventorinis Rakandu Išpardavimas
Naujos Kainos Nužemintos nuo 20 iki 35 procento

Išpardavimas prasidės Pan. ryte ir tęsis per 3 dienas iki 1 d. Liepos

nėt/. Rep.

IŠ T0WN OF LAKE.

A. L. R. K. LabdnVnigos Są
jungos 1-ma kuopa turės papras
tą susirinkimą sekmadienyje, Bir
želio ”26 d., 6-tą vai. vafe., Šv. Kry
žiaus parapijinėje svetainėje.

Nariai prašomi susirinkti.
Valdyba.,

ROSELAND. ILL.

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa ren
gia išteistavių vakarėlį, kuris bus 
Birželio 27 d. 8 vai. vak. Visų 
Šventų parapijos svetainėj (10806 
Wabash Avė.) Kviečiame visus 
Vyčius vietinius taip-gi ir kitų 
kuopų atsilankyti. Valdyba.

CICERO, ILL.
Birž. 26 d. Šv. Antano svet. bus 

turininga programa mokslo metų 
užbaigimui paminėti. Programą iš
pildys mokyklos mokiniai.

Rcp;‘

Birž. 26 d., 1-ma vai. po piel, 
Šv. Antano parap. svet. A. L. R. 
K. Federacijos 12-tas skyrius lai
kys mėnesinį susirinkimą.

Draugijos prašomos prisiųsti at
stovus.

Valdyba.

| Dievo Apveizdos Mokyklos Užba»gimo Mokslo 
1 Metų

VAKARAS
| Nedelioj, Birželio-June 26, 1921
1 PARAPIJINĖJE SVETAINĖJE, 18ta ir Union Avė.

Pradžia 7: 30 vai. vakarfe
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2 KRAUTUVĖS

1930-32 S.l Halsted St 
4201-03 Archer Avė.

Lietuvių Rakandų Krautuv. :

The Peoples Furniture Co.
Laike išpardavimo krautu

vės bus atdaros 

vakarais.

Musų visuomenė yni nuvargus skaityti puirius apskelbimus taip kad žmogus ncltcuoi-i atkreipti savu atyda ant jų. Bet šis apskelbimas 
yra kas kitas. Jeigu Jus alyilžial perskaitysiu* ir pasinaudosite šių proga, šilimu rakandu išpardavimu jus suėieilysite įlesejkus ir šimtus <l<>-
lleriu kurie šįmet yra laimi brangus. Nelaukiu* liet tuoj panėilėlio ryta uteikite 
daiktus už taip nužemintu kainu, dalį jojo tuipiname žeminus.

4 šmotų miegamojo kambario setai, kuriuos turime iš ąžuolo arba \Vai- 
nuto padaryti. Hėdamasis stahrs turi 3 Prancūziškas veidrodžius ir du stal
čių, šefeniras dtdeffcs, kamoda turi 5—6 stalčius ir su labai dideliu veidro
džiu. Visur parsdųoda po 225.(0. Mes leisim po ................... $119.50

J Jums artimesnė musų krautuvė ir pasirinkite sau tinkamus

Sako ir valgys yra skanesnis, jeigu valgomasis kambarys 
yra papuoštus, tai yra vienintelis papuošimas, turėti dailų da
bartinės mados valgomojo kambario sėta. šis setas yra Queen 
Anna mados. Valnut medžio, susidedantys iš 10 šmotų, stalas 
apvalus 54 colių ištiesiamas Iki 74 colių ilgio. Bufetas, serro- 
ris ir dlšėm šėpa. dideli ir parankus. 5 kėdės ir 1 kėdė su 
rankom, su tikros skutos sėdynėmis

Kitos krautuvės parduoda po $500.00. Mes ... $275.00

••••*• • 33
Šios mokyklos mokiniai bei mokinės visados surengia gražius vakarus. Šių | 

5 metu programa labai turtinga ir tikrai patenkins gerbiamus svečius.
Nuoširdžiai visus kviečia MOKINIAI IR MOKINĖS.
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3 šmotai seklyčios setus su pilnos miyrus lova inrengti tvirti springsal, 
galima sulongti j Vidų ir yiatajinfs. l-abit paranki greitam pavartojimui. Ap
mušta Spaniiilia skūra, tikro ąžuolo rėnini. 

Verta $175.00 šte'ind tšpard,imlume

laibai sunkus rėmui, 3 šmotai Colonial Mylintis seklyčios siutas ąžuolo 
urj>u uiubagen medžio upmuštas t»u tikra skūra, gvarantuotas per mus pa
čius 1-3 numažinta nuo naujo preke ...........................................................$83 00

4 i:' •>. ' ?l 1 i i H* ,

$87.50

č'ia nėra ko' atidėlioti, jus galite nupirkti kaip mes sakėme 
Win. ir Mary valgomojo kambario setą. šis setas padarytas iš 
tikros medžiagos, stalas yra ąžuolinis, (ne vinlras) kaip viršus, 
taip ir šonai. Kėdės pritaikntos r su tikra skūra apmuštos ir 
lendrinės nugaros. 5 šmotai stalas, 4 kėdės. I i $77.50. Su še
šiomis kėdėmis, viena su rankom .... .................................$95.00

Ant šitos lovos gulėsi taip, kaip ir 
ant šimtinės,«pati lova yra pltegt. 
nė padarytą Slmmons * Co. turi 
2 colių stulpus ir riiktus stulpe
lius. sptMtfoM gvarantuoti nnf 20 
metų ir "nebruška", matrosas ti
kros vatus 4 5 svąrai.

VtJl 3 riaEktai .... $27.50

Klek
dinų.

vasaros laike šeimininkė maisto auga
lai J 2 mėnesiu galėtų nusipirkti le- 

daitnę. Nors šių vasarų Alintus ledaunlų 
pardavėm, bet dar turime pasiųlytt Tams
toms pilnų pasirinktiną už labai nužemin
ta kaina, šeimyniškos niieros ledaunė Iš 
kieto medžio padaryta laiko 30 svarų le
do su enetnlluotu Viliumi

Dabar parduodame ..............$14.75

Ir paliepis neiškepa ant saulės, o 
maistui gaminti reikia ugnies, o Ug
nei reikia pečiaus, šeimininkė ma
no streikuoti vasaros laike, kadi 
jai reiki degli gaminant valgius 
prie anglinio pečiaus, šiame Išpar
davime ateikite ) nnisų krautuvę, 
mes šį svarbų klausimą Išrišime, 
ypatingai turime dideliame pasi
rinkime gazinių pečių. Pilnai ene- 
meluotas sti augštomls kojomis, di
deliu oven'u Ir brollteriais su 4 
degikais. Jus sutaupysite $20.00
parsldotida ........................ ••$67.50

Vąlgamojo kambario 
kėdės, O tonini mados Iš 
ąžuolo padarytos pui
kiai poliruotos, sėdynės 
su skūra apmuštos.

Jums dabartinė pro-
m* ............................................$3.25
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

Didelis Piknikas
Nedelioj, Birželio-Jone 26, 1921

National Grove Darže, - Riverside
% ” * * * s ’ ‘ t ■- i , t i ą « i s. 4

Pradžia 9tą valandą ryte.

Šitas piknikas bus didžiai įvairus. Tyrame Kiversidės ore galėsit pasišokt prie malonios muzi
kos. Bus skanios mėsos užkandžiui. ftultakošės, kiek tilps, gulėsit valgyt. Cigarų galėsit išsimušt 
su kūju prie “straikerio,” arba su bulėmis prie “monkių.” Kendžių bus pagaminta keli stalai. 
Ūžkit visi j musų piknikų! Vestsaidės pampi jonas 1). V. apart kitų dovanų, duotla $10.00 dainų 
debiutams. Stos iš vienos pusės keturi vyrui, iš antros keturios moters, ar merginos ir padainuos* 
tris Lietuviškus dainas. Gražiausiai padainavę gražinusias dainas, gaus paskirtą dovanų. Bus 
dūlinami ir kiti preisai.

Seni ir .jauni, didi ir maži, visi į musų pik nikų’!! Kviečia Vestsaidės PARAPIJONYS.

ĮŽANGA 35c.
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, III.
N. B. Gal stati į dainų dpbeitus Lietuviai vyrai, moteris ir merginos iš visų Amerikos kraštų. 

Lavinkit savo balsus, atsiminkit grasiausias Lietuviškas dainas!

^Pikniko daržas lengva yra rasti. Išvažiavę iš miesto, kur 22 karai sustoja, imkit “La Grange’’ 
karus, kurie jus davež iki National Grove Daržui.
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