44

DRAUGAS”

Pabllshed Daily Eioept Hundaya
One Y«ar ......................................... $8.00
Stz

MniUhs

. .

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

$4.00

AT MEWS-KTANDS 3c. A CX)PY
DRAUGAS PFBI.1SHING CO„ Ine.,
8884 b. Oaklcy Avė.
Clilcago, III.
TcU Roosevelt 7701

O IR,AU

Q
O

CENTAI
CENTS

1017, on flle at Uic Post Office of Chicago, 111. H y the order af the Presldent, A. 8. Burleaon, Fostraastcr General.

CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, BIRŽELIS (JUNE) 30 D., 1921 M.
GYVENIMAS DAROSI
KIEK PIGESNIS.
Trųksta 1,258,00 gyvenamų
namų.

Milwaukee, Wis., birž. 30.—
“Amerikos žmonės ima pripa
Rytų Siberija Neužilgo Sulauks žinti žemesnę gyvenimo tai
syklę,” pasakė John Iblder
dar Vienos Valdžios
nacionalėje visuomenės dar
buotojų konferencijoje.
BOLŠEVIKAS TROTZKY : NEŽINIA KUR PRAGAIŠĘS lldder yra manadžeris pilie
“PAAUGŠTINTAS.”
GEN. SEMIONOV. •
čių departamento Suv. Vals
tijų Komercijos Bute.
Jis autorizuotas pagaminti in- Spėjama, jis paskelbsiąs nau“Pasiremiant prieškariniu
.
ją valdžią.
ternacionalį manifestą,.
musų pagrindu, šiandie mums
Vladivostokas, birž. 30. — visoj šaly trųksta apie 1,250,Ryga, birž. 39. — Trečiojo
internacionalo Maskvoje su Vietos uoste stovinčiame ja ()()() gyvenamųjų namų. Pra
važiavimas autorizavo karo ponų garlaivy SlioJo ilgas lai džioje žmonės tuo apsireiški
komisarą Trotzky sustatyti in- kas gyveno žinomas kazokų mu buvo labai nustebę. Šian
ternacionalį manifestą j pa vadas gen. Semionov. Čia nau die palengva ima apsiprasti
saulio proletariatą, sakoma de joji priešbolševistinė valdžia su nauja padėtimi.”
neleido jam išeiti
miestan.
jiešoje iš Maskvos.
Nes
gen.
Semionov
norėjo
pro- Iblder išaiškino, kad šian
Tani aiškiai priešinosi vo
kiečių ir šveicarų komunistų klemuoties Silierijos diktato die žmonės pravĘ-ila naudoties
kur-kas mažesnio apėmio bu
delegatai. Jie sakė, kad suva riumi.
Aną dieną staiga jis pra tais, negu butą pirm karo.
žiavimas turi smarkesnių tam
gaišo iš japonų garlaivio. Nie Nors pemiai labai mažai pa
tikslui delegatų.
gaminta naujų namų, bet man
Tečiau balsuojant Trotzky kas nežino, kur jis iškeliavo
dykiems lovių reikalavimai vi
ir kur apsiverčia.
gavo daugumą balsų.
sas laikas buvo
skaitlingi.
Pirm to, iš čia iškeliavo jo
Trotzky’ui priešintasi dėl jo
Reiškia, žmonės
pasirenka
plepalų
suvažiavime,
buk karuomenė į Grodekovą, už ko
aukštesnius butus ir ima pri
trumpoj ateity Amerika turė kių KM) mailių šiaurvakaruoprasti prie naujo standarinio
sianti karą ne vien su Anglija, se nuo Vladivostoko.
gyvenimo.
liet ir su kitomis Europos val Kalbama, kad tenai bus nu
stybėmis. Todėl šiandie Ame vykęs g. Semionov. Kuomet ’ Anot lldder, dėl namų tru
rika su paskuba didinanti ka bus susilaukta daugiau ka- kumo daugiausia yra nuken
ro laivyną.
ruomenės, jis proklenuiosiąs tėjęs vidurinis žmonių luomas.
Kai-kurie delegatai komu ten naują valdžią, atskirią. Turčiai turėję turi perteklių.
Bėdinieji posenovei gyvena su
nistai Trotzky’ui prikišo
jo turbūt, nuo Vladivostoko.
Vienam Semionovo pulkui sikimšę. Tik vidujinis luomas
trumparegystę. Bet kad jis yra “svarbus” kimino valdžios į (Jrodekovo draugavo auto turi kentėti tinkaftiesnių bu
asmuo, taigi jam ir duota mobilius kuriame buvo rusai tų trukumą.
pirmenybė. Ypač Kari Rtulek ir japonai karininkai. Taip pa Iblder pareiškė, kad prieš
smarkiai stovėjo už Trotzky. sakoja tą mačiusieji.
karinė namų statymo kaina
Petrogrado komisaras Zino- Tuo tarpu pačiame Vladi negryšianti. Bet dabartinė
viov kalbėdamas pareiškė, jog vostoke areštuota daugybė g. kaina visgi sumažėsianti
ir
Amerikos ir Anglijos žmonių Semionovo pasekėjų.
busianti sustiprinta. Prie nau
minios užtektinai revoliueioni
jos kainos nustatymo turės
Jei tam kazokų atamanu:
nės. Bet tose šalyse, girdi, ko
priprasti žmonės.
Semionovui pavyks Grodeko
munistų partijos yra silpnos.
ve proklemuoti naują valdžią,
Jis pasakė, kad Suv. Vals
ĮSAKYTA POLICIJAI GRYtuomet rytų Si beri joje gy
tijose komunistų
judėjimas
ŽTI DARBAN.
vuos trys skirtingos valdžios:
augąs. Tečiau pageidautina,
bolševikų Čitoje, priešbolševikai ateity komunistų veiki
Quebec, Kanada, birž. 30. —
kų Vladivostoke ir gen. Semimas labinus realizuotusi ir le
Miesto taryba po keletos va
onovo mieste Grodekove.
galizuotųsi.
landų svarstymo paskelbė ul
Zinoviov paskelbė, jog tre
timatumą vietos streikuojan
VOKIETIJA GRĄŽINA A
čiasis internacionalas
mielai
tiems poliemonams.
Įsakyta'
MERIKONAMS NUOSA
tiesiąs rankas Anglijos darbo
jiems paskirtu
laiku gryžti
VYBES
partijai ir prancūzų socialistų
darban. Ekonominiai jų rei
partijai, jei tos nori sulysti
kalavimai savo keliu bus ap
Tas nuosavybes buvo užėmu
bolševikų katilan.
tarti.
si karo metu.
Negryžę* į savo užsiėmimus
Berlynas, birž. 30. — Vokie- streikuojantieji policmonai ne
SHACKLET0N RENGIASI
1 i jos vyriausybė grąžina ame teks vietų.
NAUJON EKSPEDICI
rikonams visas nuosavybes,
J0N.
kurias buvo užėmusi karo me
Londonas, birž. 30. — Si r tu. Tų nuosavybių vertė yra BERLYNAS IŠMOKĖJO 44
MILIONUS MARKIŲ.
Emest Slmekleton,, kurs 1907 307 milionai markių, seniau
—09 metais vadovavo anglų amerikoniškais
pinigais 77 Paryžius, birž. 30. — Aną
eksfiedicijai j pietinį
polių mik dol.
dieną Vokietijos
vyriausybė
(žemgalį) ir nuo jioliaus tuo Gavusi tikrų
prirodymų, Sąjungininkų komisijai išmo
met buvo vos tik už 97 mylių, kam tos nuosavybės priguli,
ateinantį rugpjūtį
rengiasi Vokietijos vyriausybė nuspren kėjo daugiau 44 rnilionus au
naujon ekspedicijom Šiuo kar dė kuoveikinus savininkams ksinių markių karo atlygini
mo.
tu keliaus į nežinomus Atlan grąžinti pinigus
ir prekes, Tas padaryta Europos pi
tiko ir Paeifiko kraštus. Jo nelaukiant taigos sutarties pa
nigais. Kadangi amerikoniški
ekspedicija privatinių asmenų darymo su Amerika.
dolieriai Vokietijai yra perfinansuojama.
Tos visos nuosavybės prigu-' brangųn.
Ii daugiausia amerikoniškoms
kompanijoms.
UŽIMS VIETAS NAUJI

Konstantinopolis, birž. 30.
čia oficialiai paskelbta, kai
susektas platus turku -bolševi
kų suokalbis. Tai susekė Są
jungininkų autoritetai.
Daugybė suokalbininkų areštnota. Areštuotas ir patsai
suokalbio galva, pasivadinęs
Augenblick.
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Bolševikai Skundžias Negali
Užkariauti Pasaulio

SUSEKTAS TURKĮI-BOLŠEVIKĮJ SUOKALBIS.
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PRICE

SIŲSKITE PINIGUS

GEN. BADOGLIO ATKE
LIAUJA Į SUV. VAL
STIJAS.

Roma, birž. 30. — Su ko

kia tai valdiška misija į Suv.
Valstijas atkeliauja Italijos
generolas Badoglio.
ORAS. — Šiandie gražus oras: šilta.

NAUJAS PITTSBURGHO
VYSKUPAS,
Pittsburgh, Pa., birž. 30.—
Vakar čia Šv. Pauliaus kate
droje įvyko augštos iškilmės.
Pittsburgho dioeezijos vysku
pu konsekruotas kun. Bovle.
Iškilniose buvo Jo Eminen
cija Pliiladelphijos kardinolas
Daugherty, Arkivyskupas Canevin, Chicagos Arkivyskupas
Mumlelein ir daugybė iš ki
tur vyskupų ir dvasiškijos.
Pamokslą sikė Chicagos Ar
kivyskupas. j
TRIMIS BALSAIS DAINUO
JA.

Washington, birž. 30. — Su
sekta, kad buvusio karo vete
ranas luišas kareivis antkart
dainuoja trimis balsais. Vie
nas žmogus dainuoja nei tri
jų vyrų choras. Tai pirmas
toksai Amerikoje apsireiški
mas.
To kareivių Vardas Josepb
Kaufman. Jis pasiųstas į Minneapolis muzikos mokyklon.
AMERIKONAMS PAVOJUS.

San Antonio, Tex., birž. 30.
— Iš Esmeralda, Coahuila val
stijoj (Meksikoje), meksikonai sukilėliai puolė tą miestą
ir pašalinį Sierra Majada. Te
čiau buvo atmušti.
Sukilėliai tečiau gaminasi
naujan puolimai!. Ir jei laiku
neatvyks Obregono valdžios
karuomenė, gali išeiti blogai.
Abudu miestu yra kasyklų
apskrity. Gyvena žymus būrys
amerikonų.

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI,

CITYED1TI0N

METAI-VOL. VI.

No. 153

Italai apie Lietuvių-Lenkų Santikius

Roma. Musų atstovas Itali ganais tarp Lietuvos ir Lenki
joj D-ras šaulys kalbėjo su jos ir rado nesąmoninga ir ne.vienu augštu italu diplomatu, priimtina lenkų reikalavimai
kuris jam tarp kit-ko tą yra leisti dalyvauti konferencijoje
PASIKĖSINIMAS NUŠAUTI pasakęs: be abejo Vilnius tu gen. Zeligowskio valdžios at:
LIETUVOS UŽSIENIŲ
rįs priklausyti Lietuvai, beto stovams.
REIKALŲ MINISLietuva turinti būti greičiau
Pagalinus paklaustas, jei
TERĮ D RĄ PU
pripažinta de jure, kurį klau
RYCKĮ
simą, jo nuomone, netrukus bus nutrauktosBriukselio derv
galutinai nuspresianti Augšč- bos, kas galutinai išriš lietuvių
Sulig gautos iš Kauno tele iausioji Taryba. Prie to tas —lenkų ginčą. Diplomatas at
gramos, š. m. birželio mėli. diplomatas nesutiko su p. Ily- sakė, greičiausia Augščiausio19d. nakčia nežinomas asmuo nianso pasiūlytais bendrais or ji Taryba.
šovė per langą į Užsienių Rei
kalų Ministerį d-rą Puryc.ki.
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kulka įsmigo sienon
pora
sprindžių aukščiau lovos. Ministeris išliko sveikas. Pikta- DANAI APIE VILNIŲ.
MEKSIKONAI ŽUDO PLĖ
daris ieškomas. Spėjama, kad
ŠIKUS.
tai lenkų agentų darbas.
Kopenhaga. Danų laikraštis
NELEGALIAI PERVAŽIA
VO DEMARKACIJOS
LINIJĄ

Irving National bankos at
stovas Castle su šoferiu ir vie
nu Varšuvos bankų valdinin
ku lenkų automobiliu nelega
liai buvo pervažiavęs lietuvių
lenkų demarkacijos liniją ties
Merkine. Pasirodęs musų pusė
je lenkų automobilis buvo tuo
jau žvalgybos sulaikytas ir
visi važiavusieji jame asme
nys areštuoti. Padarius tardy
mą Irving National bankos at
stovas paleistas.

“Politikei!” tarp kitko rašo:
Kaunas ir Vilnius, tai vis
kas, ką užsieny žino apie Lie
tuvą. Be to, dar lenkų-lietuvių
seno kilimo priešginiavimai.
Jagaila 1336 m. stengėsi iš
spręsti tuos priešginiavimus
vesdamas lenkų karalaitę Jadvigą už moterį, bet jis, mato
mai, tik pagilino tuos priešgi
niavimus, nes nežiūrint į tai,
kad jis liko Lenkijos kara
lius, lenkai 1410 m., kai vals
tybė vėl susiskaldę, pavogė
karaliaus vainiką, kurį vokie
čių imperatorius Zigmuntas
siuntė Didžiajam Kunigaikš
čiui Vytautui.

Mexico City, birž. 30. — Ne
toli Palmiras meksikonai plė
šikai pagrobė amerikoną kal
nakasį. Bet ant rytojaus pas
kui plėšikus pasiųsta karuomenės burvs. Ir ne tik išgel
bėtas amerikonas, bet išžudy
ti visi plėšikai.
Taip čia paskelbė oficialai
Obregono valdžia.
SENATE ATAKUOJAMAS
PROHIBICIJOS BILIUS.
Washington,

birž. 30. —

Senatorius Broussard iš Lousiana pirmutinis atakavo probibicijinį AVillis-Campbell bilių, kurį aną dieną priėmė že-,
mesnieji kongreso runrni ir pa
siuntė senatui.
Tuo nauju
prohibieijos įstatymo lopu mė
ginama šalies
gyventojams
drausti tai, ko visai nėra. No
rima žmonėms uždrausti var
toti lengvą alų ir lengvą vyną,
kurių visai nėra.

Vėliaus lenkų intaka augštesnėse sferose žymiai padidė
jo, kad tos dvi pusės nebuvo
Washtogton, birž. 30. — A- padalintos tarp Rusijos ir Vo
biejų kongreso- rūmų, komite kietijos. Ir po to lenkai nepra
tai sulygino dvi pravesti tai dėjo daugiau suprasti kitas
kos rezoliuciji, panaikino skir-! nuvargintas tautas. Lenkų po
tumus ir, kaip šiandie, uoli litika aiškiai atmes
žinomą
patiems vaikąjmokinių principą: mus
PAKYLA DARBAN NAUJI tai visa raportuoti
kongresų rūmams.
KONGRESO ATSTOVAI.
mušė, kai mes buvome maži,
Kai-kas užtikrina, kad jau 'dabar mes esame dideli ir mu Senatorius Broussard
pa-^
M'ashington, birž. 29. — Kai- dabar tai tikrai bus pabaig šim mažučius. Ir viso to vai reiškė, kad tuo budu norima
kurie nauji kongreso atstovai’ tas teknikalis karas su Vokie siai tie, kad lenkai visam Pa- žmonėms varžyti laisvę. Kon
išreiškė nepasitenkinimą kon tija.
Jtalt.jury nekenčiami, kaip vo gresas prieš save turi daugy4
rištiz
greso darbuote. Kongresas, il SUDEGĖLAIVAS JUROSE. kiečiai savo laiku buvo ne bę svarbių problemų
gas laikas dirba, bet nieko vkenčiami Lenkijoje. Vilnius—• Kad tuo tarpu jis užsiima toš
patinga neatlieka.
Varinėja
New York. birž. 30. — Iš senas lietuvių miestas, kuris kiais nebutniekiais, kuriu yrą
tik partijinę politiką.
Havanes čia atplaukė garlai istoriniai taip ankštai suriš vi i šminėtas priešalinis bilius.*
Taigi apie šimtas
naujų vis vardu Mexico. Jis pake tas su Lietuvn, kad negalima
ŽUVO 3 ŽMONĖS.
kongreso atstovų tariasi, ko ltoje jurose atradęs pliudu- įsivaizdinti jo atskirimą nuo
- ' ■
■
4
kiu budu kongreso darbus pa ruojantį ligi vandens nude IJetuvos be aiškaus istorinio
Užpraeitą vakarą ir pasku'r
stūmėti pirmyn, kokiu budu gusį laivą. Laive nerasta nei smusto.
sekančią
naktį Chicagoje au
iš kongreso padaryti tikrąjį vieno gyvo žmogaus. Taip ir
Vilnius — o vien to dalis—
kongresą.
polikta jis bepliuduriuojant.
pasaulio miesto skeveldra: žy tomobiliai suvažinėjo 2 vaiku
dų kvarteto siauros gatvės su ir vieną suaugusį. Vienas poTHINGS THAT NEVER HAPPEN tiltais tarp namų. Gražios vi licmonas paimtas ligoninėn.
suomenės įstaigos: universite
Inter-nat’l (’arteon Co., N
tas, observatorija, gražios ka PAMINĖS “SENOVIŠKAI.”
talikų bažnyčios šv. Bernardo
LtT nt HAve a
1WO YEAR5 MYSCLF
Paskelbta, kad 26-oji warda
AND
.%?P
NCSS
KNOV
ir šv. Onos ir gražiausia ste
DOZCN Of THO5C. ( ,
Chicagoje
Liepos 4 dieną pa
LON6
HA
C665 6C0CM - AR t
binanti, gryno graikų bažny
>DCCN
IN
COLD
su įvai
TtttY NICt AND
čių stiliaus katedra... ir augš- minės senoviškai,
5TODA6C
tai ant kalno, sena lietuvių riausiais trenksmais.
kunigaikščių pilis, kurios nei
vienas giliai mąstąs lenkas is GAL KARPENTERIAI
GRYŽ DARBAN.
torikas nepadarys lenkiškos.
Lietuvos ifrvystimas karaktaKalbama, kad gnl rytoj karringas tuomi, kad jis eina pa
penterių
unija gryž darban ir
mažu: daug ko dar trūksta,
(bet viskas ateis. Tauta, kini pasiduos teisėjo Lnndis nrhit-J
įprato tiek daug šimtmečių racijai.
kęsti, nesiskaitys su tuo, ar
VALDININKAI
reikės jai kelis mėnesius il
giau, ar trumpiau kęsti. Jų
Washington, birž. 30. — Su
kalba dabar laisva, raidės, ku Svetimų Salių pinigų vertė, mailiepos 1 <1. prasidės prohibiei
rios buvo uždraustos, dabar nnnt nemažiau $25,000, Birželio 29
jtneT)yANftl
jos vykinimo spėkų reorgani
i vėl vartojamos. Sena kultūra buvo tokia pagal Mertfianta Lozacija visoj šaly. Apie tai pra
kyla ir nukratys nuo savo an and Truat Co.:
NEKUOMET TAIP NĖRA.
nešė naujas prohibieijos komiAnglijos sterlingų svarui 3.76
pečių susigulėjusias dulkes.
— Krautuvininkė, duok man, tamuta, štai tų kiaušiniu
sionierius Ilaynes.
PrancijoH Šimtui frankų
8.0fl
pusę
tuzino.
Bet
ar
kiaušiniai
geri
ir
švieži?
5.01
Bus įkurti tarpvalstijiniai
Praeitą parą Chicagoje pa Italijos šimtui lirų
—
Ne.
ponia,
jie
nešvieži.
AŠ
juos
turiu
jau
antri
metai.
sk ra jojantieji būriai. Bus pa
Vokietijos šimtui markių 1.35
vogta 24 automobiliai.
Ir
dievai
žino.
kaip
ilgai
jie
pirm
to
galėjo
išgulėti
kokioje
reikalauta kongreso daugiau
l.ietuvnM šimtui nukaių
13!
pinigų prohibieijos vykinimui. ledaunėje.
Lenkijos
Šimtui
markių
.(I
GARSINKITĖS “DRAUGE.”
KONGRESAS IR TAIKOS
REZOLIUCIJA.

PINIGŲ KURSAS.

2

DRAUGAS

mėgintiems ir užgrūdintiems
-Amerikos darbo vadams. Jie
ne jauni vyrai, bet matę viso
“DRAUGAS”
Mm kasdien* Makyrus nedėldlenlua. kių laikų, matę šalto ir karš
PRENUMERATOS KAINA:
to, perdėm susipažinę su dar
OH1CAGOJ IK UŽSIENYJE:
bininkų troškimais ir reika
Mctoms • ••••••.•••••• 88.00
Pusei Metų • «••_• . '»'a . . . . • 4.00 lais. Tai vis darbo veteranai,
■UV. VALST.
senovėje patys sunkius darbus
kletaniM • •••••• •
• S0.00
Pusei Metų • • •-• • ••••••• •.. 8.00 dirbę.
Prenumerata mokasl Ukalno. Lai
Dėlto Amerikos darbas, ko
kas skaitosi nuo uėslra&ymo dienos
Be nuo Naujų Metų. Norint permai munistams nedarbas.
UBTVVIV KATALIKŲ DIKNRAAT1S

reikalus. Italija verčiama visų
savo energijų pašvęsti nami
niams reikalams.

Ketvirtadienis, Bivž. 30, 1921

Lietuv0s Valdžios Vargai.
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Lietuvos Steigiamojo Seimo Lietuvos valdžia nubaudė
Prie artimųjų Rytų priskaimirtimi penkis komunistus,
toma Turkija ir kitos jos da pirmiausiu žingsni ii buvo pa
turbut, ne delko kito, tik kad
naikinimas
mirties
bausmės.
lys tolinus į rytus. Del Turki
apsaugojus visuomenę
nuo
jos Anglui su Prancūzais turi Tuo žvilgsniu Lietuva, kuri
gręsiančius jai mirties iš pu
didelių priešginybių. Anglui per tiek metų buvo laikomu
sės apkvailintų ir gangrenuo
norėtų, kad Turkus visiškai tamsybėse, pralenkė visas ci
tų gaivalų.
pasmaugus. Prancūzai nori, vilizuotas šalis, kurios mirties
kad Turkai gyvuotų kaip gy bausmės įstatymo nepanaiki Tokis Lietuvos valdžios pa
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
sielgimas sukėlė baisiausių
senas adresas. Pinigai geriausia sių
vavę, nes tuomet neimtų pro no.
sti ifiperkant kronoje ar exprese "Mogos artimuose Rytuose pilnai Lietuviai pakėlė galvas aukš pasipiktinimų bolševikuose ir
ney Order” arba {dedant pinigus }
registruotų laiškų.
tyn ir išdidžiai žiurėjo į ki socijal-deniokr. tiek Lietuvos,
įsigalėti Anglų hegemonijai.
kaip ir Amerikos. Iš jų pusės
“DRAUGAS” P URL. CO.
Kaip Anglija, taip ir Pran tus. Rodos norėjo visiems su
Šiandien
Europos
energija
pasipylė
ant valdžios pamaz
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
cija turi milionus magoineta- kyti: Štai koki mes pažangus,
buriasi apie du ašigaliu.
TeL Roosevelt 7791
prakilnus, tikri laisvės mylė gų kibirai ir net grūmojimai.
|
Iš Montreal iki Klaipėdos arba
|
Pirmiausiai,
grupuojamos nų valdinių. Svarbu, kad tų tojui, ne kraugeriui kaip kiti”.
Bet, žinant, kad bolševikai
daugelio
milionų
žmonių
dva

naujos valstybės vidurinėj ir
Karaliaučiaus $107.10
Į
Kitos šalys nustebo pumu- ir s. deni. visuomet atsidėję |
rytinėj Europoj. Tuo kryps sios vadovas (kalifas) butų
čiusios tokį Lietuvos drąsų gina Lietuvos nepriklausomy
niu žengia Prancūzų politika. parinktas kurios nors viešpa
Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. 2
žingsnį. Jos pasižiurėjo į save, bės ir Lietuvių laisvės prie E
2
=
Iš naujai tveriamų. valstybių tijos šalininkas. Anglai stovi
šus,
nenuostabu,
kad
jie
taip
bet
nepusekė
Lietuvos
pavyz

=
Į
LIETUVĄ
nevažiuokite
per
Lenkiją,
nes
kelionėje
per
S
norima sudaryti stipri sųjun- už Arabų kalifų, tuotarpu
2 Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 1
smarkiai protestuoja.
džio, tik nusišypsojo.
ga. Ji turėtų būti nesuskaldo- Prancūzai — už Turkų. Tas
Laisviausiai neva laikosi s ir greičiausi laivai išplaukia iš Gumulus kas antra diena. Va- 2
s žiuojantienis Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika- S
mas blokas. Jo priekin stoja yra nesutikimų pagrindas ar Jos numanė, kad neilgai Lie
neutraliai, liet palinkę prie 2 lingus dokumentus ir sutvarkome Ineomc Taksus veltui.
tuva
pajiegs
laikytis
tos
aukš

timuose
Rytuose.
Prancija. Ton sųjungon arba
sociulistų.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus |
blokan stumia Jugoslaviją,, Didelių keblumų Anglijai tumos. Jos spėjo, kihl. jai rei
Jie
duoda
Lietuvos
valdžiai
kės
nusileisti
ant
žemės,
vaik

Čeko-Slovakijų, Rumuniją ir daro Sovietinė Rusija. Bolše
5 perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant S
tėviškus pabarimus. Girdi, ne S pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- S
Lenk i jų.
vikai ne tik kad veda propa ščioti kaip visi.
reikėję vartoti mirties baus 2 sla išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- S
Prieš tokį blokų stato opo gandų prieš Anglus, bet ir gin Valstybės senai susikurusios,
mės; reikėję surasti kitokias E rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose 2
zicijų Austrija, Ungarija ir klus siunčia Persijon, Afga- susitvarkiusios,išdirbusios pui
kini visų valstybinį aparatų, kokias bausmes.
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos S
Anų dienų mieste Denver, Bulgarija. Šitoms valstybėms nistanan ir dar toliau. Bolše
Taip
turėjo
būti.
Iš
šalies
sukulturinusios
savo
valdi

E
Bendrovės
Seru dcl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI- g
vikai
tiesiog
grūmoja
Anglų
kolorado, pasibaigė Amerikos rupi atgauti karo laikais pra
g KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau 2
žiūrint
išrodo,
kad
valdžia
tu

ninkus,
savo
žmones,
o
negali
Darbo Federacijos metinis su rastas teritorijas. Jonis pavyks susisiekimui su pačia Indija.
“ 1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 3
savi tikslai nesusidarius mi Kas-gi darosi tolimuose tinkamai apsaugoti visuome rėjo vengti mirties bausmės, 2 pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- g
važiavimas.
nės gerovės, nesigriebdamos liet jos vietoje esant nežinia E bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo 2
Anot žinių, suvažiavime bu nėtam blokui. Bet jam iškilus, Rytuose?
karts-nuo-karto šalia kitų bau kaip butų pasielgę ir laisva 2 Liepos l-mos dienos.
vo nemaža delegatų radikalų nėra nė kalbos apie savo te Tolimuose Rytuose smar smių, net ir mirties bausmės. maniai. Lietuvos valdžioje dau
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 2
jų šalininkų. Socialistai ra ritorijų atgavimų.
kiai plinta pan-aziatinis vei Kaip kūno gerovė kartais giausia laisvamanių, o jie pa 2 žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus S
dikalai visur spraudžiasi dar Todėl Prancūzų šiandien kimas. Tam veikimui vadovau reikalauja pašvęsti vienų kitų vartojo mirties bausmę.
E šiuo adresu:
bininkų tarpam Su didžiausiu svarbiausias uždavinys — kaip ja Japonija- Azijos tautos mė jo narį, taip visuomenė dėl
Matyt, Lietuvos padėtis vi- S
.tkaklumu jie siūlo Kusi jos nors apraminti anas tris val gina pakilti aukščiau už Euro savo gero turi kartais aukoti duje yra tokia, kad net rei-Į2
LITHUANIAN SALES CORPORATION |
blševikų-komunistų progra- stybes. Jei nepavyks savo pla pos tautas.
vienų savo narį, kati visų or kalauja mirties bausmės.
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Kelinti metai iš eilės jie nų įvykdinti tiesioginiu ke
ganizmą apsaugojus.
Kaip matyti iš straipsnio
8
Šiandie
tokia
Kinija
šaukia
'•gina šitų kelių milionų dar- liu, ji pavartos kitokių prie
Jeigu
patogiau
tai
kreipkitės
į
skyrius:
Ištikrųjų, Lietuvai pasirodė “Ministerių lankymasis į žmo
ninkų organizacijų pasukti monių. Galų-gale rasi ir pa si Suv. Valstijų pagelbos*, Imk
negalimas daiktas pasilikti nes”, tilpusio Kauno “Lietu
Lithuanian Sales Corp.
* Lithuanian Sales Corp.
Isavo vėžes. Sėniau jų norė- vyks jai tokį blokų sąjungų jų Japonija smaugianti. Bei
voje
”
,
tai
pati
Lietuvos
liau

3249
So.
Halsted
St.
savo
aukštybėse,
nes
jai
ten
300
Savoy Theatre Bldg.
imant ištikrųjų, tai Kinija
apvaldyti dešinieji socia sutverti.
Chicago Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa.
bebūnant reikės pačiai žlugti. dis reikalauja, kad valdžia vi
liai, šiandie nesiliauja veiAntras įžymus
energijos tuo pačiu laiku flirtuoja su
Ji jaučia, kad ji tik kuria same kame elgtųsi aštriau,
Japonija. Ir Juponija, nors
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka
ę kairieji socialistai.
skėlimas, tui kas-kart auganti
palaiko draugiškus santikius si, jos valdžia vargais sulipin griežčiau, drąsiau. Tai ir-gi šį s re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Sukatomis iki 9:00 vai.
Bet Amerikos Darbo Fetle- vis smarkesnė opozicija tarp su Europa, bet pastarosios ta silpna, valdininkai nevisi at tų liudija.
= vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
icija, kuri atstovauja Ameri Prancūzų ir Anglų. Tarp abie reikalus Azijoje be atidairos sižymi teisingumu, žmonės ne- Laisvamaniai
prosmuoja,
kos darbų, ištolo stovi nuo vi jų tautų atviri nesutikimai griauja. Japonija daro sutar užtektinai civilizuoti, dauge kad “drakoniški (aštrus, nuo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiilHiiiiiiuii*
lkių radikalų sumanymų ir pakilo Jei Silezijos. Anglijos tis su Anglija, o Azijoje Ang liui trūksta sąžiningumo.
žmus) įstatymai nieko Lietu
įsiūlymų. Darbo Federacijai ministerių pirmininkas Eloyd lijos reikalams kenkia.
Šalia to viso matė Lietuva vos ateičiai neprideda, kaip
erupi nelemta, neatatinkama George patarė vokiečiams im
pas save daugybę negeistino, tiktai kerštų tveria”.
larbininkams partijinė kova tis ginklų prieš Lenkus maiš Akyvaizdoje pakrikusios e- sugedusio gaivalo, pasilikusio
Daug tame teisybės. Todėl
valstybės
o BPOAiiuay
NEW YORK N Y
u “buržujais”. Visųpirma tininkus Silezijoje. Lenkai y nergijos, centras
nuo karo, arba susivilkusio iš laisvamaniai neturėtų prisidė
TIKSI
Kellouė
Be
PersėiUmo
Iš
NEW
YOKK.O
Per L1BAV4 Arba
vienumon
buriąs,
—
Tautų
Są

ni rupi bendra darbininkų ra Prancūzų sąjungininkai,
nežinia kokių pakampių. Šis ti ir balsuoti už “drakoniš
HAMBURGĄ — KITKUNUS
todėl toksai Anglijos minis- junga laužo sau rankas ir ne gaivalas buvo ir yra kaip gan
terovė.
I LIETUVA
kus įstatymus”, varžančius
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dvieju sriubu poeto laivai Išplaukia:
Ir šitame suvažiavime so- terio pirmininko viešas prasi- įstengia subendrinti pasaulinės grenuotas kūno narys.
Lietuvoje katalikų Bažnyčių ir
“POLONIA” 14<>pos, 8.
•“ESTONIA” KukTjuvio 3
ialistai radikalai siųlė orga tarimas labai įgnybo Prancū politikos posmų. Pavojai pa Kaip ntio gangrenuoto nario norinčius prašalinti tikėjimo
••LITL’ANIA” Liepos 20
*
“POLONIA” Rugpjūtis t7
saulinei
taikai
didėja,
o
nėra
zams.
Pasažieriams tiesus pataimimus tarp LIBAV-DANZIU-Malifaz, Cana
izacijon įsprausti kokių tai
nuolatos gręsia mirtis visam dėstymų mokyklose.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kUasos keleiviams
tikrai
įtekmingo
centro
vado

Iš
to
tarp
abiejų
šulių
pa
komunistinės dvasios atmaikūnai, taip nuo to gaivalo grę Toki įstatymai “neprideda
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
K. KEMPE, Gen. AVestem Pnss. Agt. 129 N. LaSallc StJ Chicago
ų.
Teeinu
suvažiavimas kilo didelis nesutikimas. Šian vaujančio visų Valstybių po sia nuolatos jei ne mirtis Lie nieko Lietuvos ateičiai”, jie
fiežtai atmetė tuos pasiūly die tie nesutikimai eina didyn litikai. Prie ko einame, ko su tuvai, tai suparaližavimas jos “kerštų tveria’.
tais. (Ii apie trečiąjį bolše- dar ir dėl kitų priežasčių. Tai lauksime, gal artima ateitis sveikų narių.
Amerikos laisvamaniai labai
paakins.
[ikų internacionalų neleido artimieji Rytai.
Turbut dėlto Lietuva grįžo uoliai tuos įstatymus remia,
Iš didžiulių valstybių viena
idikalams nė burnos atvožti.
išimtinuose atsitikimuose prie nežiūrint, kati sau “kerštų tve- Dr. M. Stupnicki
Kad taip yra, tai dėka iš- Italija nesimaišo į Europos PLATINKITE “DRAUGĄ.” mirties bausmės.
Spragilas.
Fabionas ir MicKievicz ved.

IŠ PASAULIO POLITIKOS.

Į Laivakortes į Lietuvą!
per Klaipėdą

AMERIKOS DARBAS.

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

Ęuropean American Burini

3107 So. Morgan Street

Patarčiau .jai pakol akademi prašantis tų sakramentų žmo
ONYTE NUSIMINĖ.
joj bus būti maldinga, klau niškais išrokavimais vien tė
syti šv. mišių, skaityti katali vus nori patenkinti. Vienok
minės, draugės, skaitymai bei kiškų knygų, ir pažinti, stu
(Pabaiga)
pirmoji sąlyga nėra taip smar
pasikalbėjimai bus tie patys. dijuoti krikščionybės dėsnius.
ki mirties valandoje. Negali
rNegalima padaryti gailesčio
Nepigu jai bus prisiartinti Mokslą užbaigus turėtu prak ma laiko gaišinti, reikia gel
įto besitolinant nuo l)ie\o
prie sakramentų, išklausyti tikuoti Kristaus mokslą, savo
bėti kiek galint persiški rin
eilėn, kuri reiškiasi jo įsakvšv. mišių sekmadieniais. Iš nemirtingos d.ušios reikalus
čių dūšią nuo kūno; jei mirš
laikymu. Bet pertoli nuvisų paaiškinimų galima su aukščiaus .už visus pąsaulinius tąs žmogus netikėjo į katali
ilbėjome. Dabar žinai priprasti, kad .jai neturint tvir dalykus statyti. Galop kreip
kų Bažnyčios mokslą, bet mm
int krikšto sakramentų reitos valios ir karštos Dievo tis pas artimiausį kataliką
trokšta apsikrikštyti, bustina
a nuodugniai pažinti tikėjimeilės, greit atsimestų nuo kunigų ir prašyti įsirašyti į
jį privačiai krikštyti. Sakra
tiesas į jas tikėti.
tikėjimo. Pažinau keletą mo Bažnyčios nuros.
mentas butų gerai suteiktas.
Tėveli, Onytė turi gerų kinių kurie buvo pakrikštyti
Sakysime, Tėve, jei esant
— Antras dalykas. Jei nėra
dėjimo tiesų supratimų. Kas lankydami akademiją, bet su
akademijoj, ji mirtinai susirg laiko pamokinti mirštantį žino
imų mokinu jų katekizmo ir grįžę namon juos paniekino,
tų ir kiekvienas bijotų kad ji gųi visų pagrindinių tikėjimo
gerai moka ligi aštuonias- apsivedė su protestonėmis, ga
nai....
tiesą, galima pakrikštyti jį,
&in»ts ketvirto puslapio, ar lop jau nebereikia šv. tikėji
— Viską kų aš sukinu, Ce .jeigu jis žino kad yra Dievas
taip Onytė?
mo.
cilija atsimink. Kitas dalykas ir Jis teisingas geriems duo
Trečia, tolinus tęsė tė— Ketvirta, nors Onytei iš jeigu ji mirtinai susirgtu.
da dangų, o piktus pragaru
Dobilas, prieš krikš- aiškinau tris svarbiausius da Tuomet gavus tėvų leidimą,
baudžia. Būtinai reiktų |>aaiž' Onytė turi pasisakyti, kad lykus, bet gal nebūtų išmin suteikti Krikšto Sakramentą.
kinti, kad Dievas yra Vienas
nori jMisi 1 i k t i krikščionė vi- tinga suteikti krikšto sakra Toliau kunigas tarė: — Aš
trijuose asmenyse. kad antras
net.
mentų esant akademijoje. Jos nenoriu kad mergaitės prasi
asmuo — Dievo Hunus pali
airių sakiau, jog sakrameti tėvai labai supyktų dar pa manytų kaip Onytė galėtų su ko žmogumi, kentėjo
ir
Jėzaus Kristaus įstatyti, trauktų seseris teisman ir taip sirgti ir prie ots progos ją pu- miirė ant kryžiaus dėl musų
šventi daiktai ir juos geras pasišventimas skaitlin krikštyti Ik* tėvą leidimo.
išganymo. Tos trys tiesos yra
goms dūšioms gyvenančioms
[ja u pagarba vartoti.
— Tėve, jei ant mirtino pa būtinai privalomos išganymui
Kukuotų pagarbos jei su vienuolijoje, butų žymus nuo talo butų ar būtinai reikia tu išryti.
dūmė sakramentą tam, ku- stoliui dėl vienos.
rėti tuos tris svarbiausius da — Trečias dalykas. Jei mu
—
Bet,
Tėveli,
kų
ji
turi
tuojaus jį atmestų ir įlie
lykus, kuriuos Tėvelis minėjai ilytume! kad ligonis nemirs,
duryti?
pukluusė
Cecilija.
tų. Protestantė Onytė bus
prieš krikštų?
pasveikęs atsimos nuo tikėji
katalikė pakol lankys aku — Gerui, mano vaikeli, aš i — Pirmas dalykas. Bloga bu mo, liet dabar prašo šv. Krik
ti ją. bet sugrįžusi namon duosiu patarimų, nors žinau tų
upkrikštytumėt mir što, reikia apkrikštyti. Kris
IBk’ybė- pasikeis. Josios gi kiti kunigai kitaip patartų. štantį žmogų, žinodamos jog tus įstate sakramentus žmo

nėms.

buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5039

— Tėve, jei rastume mirš Valandos: — 8 iki 11 18 ryto:
NOTARMEAAS
tantį žmogų ką reikia daryti? S po pietų lk4 8 vak. Nedėlio- J Reni Estate,
Paskolos, lusurtnal
mis nuo S iki 8 vai. vakare. 1
Ir tt.
— Pasiteirauti ar jis kata
809 W. S.-.th St., Kamp. Halsted Ht.
likas? Jeigu taip, pavadink
Tel. Uoulevard 611
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną
kuogreičiausiai kunigą.
Vak.: litar. Ket. Ir 8ub. iki 9 rak.
Nsd.: iki S po pietų.
Pntlii
Telefa
— Tėveli, sakysime jis ls*
Dr
ZALLYS
žado, gi kunigas toli-.Lietuvis Dentist&s
— Jeigu jis nekrikštytas, o
I OMOl 8o. Mlehlgan Aveane
RaMlaad, III.
kokiu nors ženklu parodo savo
Telefonas Boulevard 9199
0
VAIANIMlHi B
iki •
troškimą krikštą priimti, nors
PullB
849 ir SlMi.
ir nepilno proto, neturėjo gai
DENTISTAM
lesčio aktų vienok |>er šv.
*
8331 South Halsted Htr.
krikštų visos nuodėmės jam
Valandos: 9—12 A. M.
Tel. Canal 287 Vak. Ganai 8118
1—8; 7—8 P. U.
atleidžiamas ir jis išganytas.
» as
CAavaaa
— Tai Į) turite elgtis su
mirštančiu žmogumi nors ne
Lietuvis Gydytojas Ir
Tel. Randolpb 2898
krikštytas bet jo trokšta. Ma
Chirurgas
A. A. SLAKIS
no nuomone.
jei Tastumei
IMI So. Halsted Street
ADVOKATAS
mirštantį žmogų Šitame mies Valandos: lt iki lt ryto: 1 Iki 4
Oflss-4 vldumieNtyj
po piat. t Ik! 8 vakar*.
AHSOCIATION BLIMk
te, gali apkrikštyti sąlyginiai,
i 9 Ko. La Ralio St.
pradėdama tais žodžiais: jei
Valandos: 9 ryto Iki 5 po platų
Panedėltals Iki 8 vakare
nesi krikštytas, aš tave ir 1.1.
Nedėliomis ofl.nas atdarytas
Atsiklaupus šalia trumpai at
VALENTINE DREKMAKING
COLUBGHS
kalbėk tikėjimo, vilties ir #205 8. Ilnbted,
2407 W. Madtaon,
1850 N. Wells Rt.
meilės aktus prie jo ausies,
187 Mokyklos Jua<t. Valstijoje.
nes kartais mirštąs žmogus
Moko Siuvimo, l’attornų Ktrpl-I
Ileslrnlng blsnlul Ir narnamai
negirdi. Ir taip išgelbėtum mo,
Vietos duodamos dykai. Diplomai.]
Mokėtai,
lengvais
atinokAJImiils.1 | Perkėlė aeavo ofisą po nam
|
vieną nemirštančią dūšių.
Klsaoe dienomis Ir vakarais I**-!
J-1729 So. Ashland Avenueį
— Nuoširdžiai ačiū. Tėveli, Reikalaukit knyfėlAs
Tai. Rseley 1848
HperlJalIMaa
tprė mergaitės ir nuėjo. Ku
RAKA PATKK. plrmlninkAl jllMOVV, MOTERŲ ir VYKŲ LIGI |
BMttMilMMMR
nigas Dobilas pamųstė, kad
|Va1andosnuo 10 Iki 18 lAryto:
<labar jos eis ir ieškos ant
g3 iki t po pietų: nuo 7 Iki
10 kll 1
kelio mirštančio žmogaus.
BIZNIERIAI CARS1NK1TĖS ■▼aka. e Nedėliomis
Telefonas Dvesel 88MP

DR. C. KASPUTIS

3

DR. P. Z. Z ALATORIS

Sulietuvino Akademike.

“D R A U G E”

: DR. CHARLES SE6AL

j

Z
j

g

Ketvirtadienis, Biri 30, 1021

9

RIOG

Pradėjus leisti laikraštį, ti
kimės, kad šioje apielinkėj Vy
čiai sustiprės, nes bus kam
veikti ir juos organizuoti.
Taipat malonu pastebėti,
LIETUVOS INFORMACIJŲ
kad. visi gerbiami klebonai ši
BIURAS.
darbų nuoširdžiai remia. Todėl
turint gerbiamų klebonų užuo
Lietuvos Valstybės
jautų, darbas sparčiui žengia
Prezidentas
pirmyn.
Juozo Sūnūs.

siduoa “pliauškalų’’ tarybai.
38
'), ne, ponai! Draugas nedaro
“tavoro” su savo ) nuomonėmis. Kas yra remtina musų
Dabar
visuomenėje jis renis, kas
Tavo senas karas (nevėlesnio mo
deliu kaip 1912) gali bpti atmai
peiktina peiks, vilks aikštėn
nytu* ir prtbkaltliuotas kaipo dalis
juodus darbelius. Jis tarnauju
mokesčio unt naujojo.
B
tiesai ir teisybei, o ne “chuli
KAINA PRIEINAMA
sc*
ganams.”
KIEKVIENAM KIŠENUJ
Dimša. “Mes lie partijos žmo
RAKAI VARDUODAMI
No. 388
nės, bet katalikai ir kiti. Du
ANT IŠMOKESČIO
Kaunas, 1921 m. beg. 21.
CICERO, ILL.
rys turi būti atdaros korespon
96 RAKAI PASIRINKIMUI
Iv paukšteliai SAVO namą turi, Ir
Aš,
Aleksandras
Stulginskis,
dentams”.
KAS PIRMESNIS TAS
kožnas žvėrėlia SAVO namą turi —
1. e. Lietuvos Respublikos Pre Pirmadienio vakare, Birželio
Tai kodel-gi Tiunata SAVO NAMO
Salė pradedu tuštėti.
GERESNIS
turėti negalėtum?
Graičiunas — “Vyrai, pasiDIDELIS PASIRINKIMAS zidento pareigas, šiuomi skiriu 28 d. šv. Antano parapijom
Mes
parodysime Tamstai,
kaip
VISOKIŲ RUSIU
svetainėje liko sušauktas su įodykime dailiais. .Jų užsi lengva
Valdemarą Čarneckį
įsigyti savo namas, atidedant
ATDARŲ IR
sirinkimas visų moksleivių puolimai mus padrąsina prie po keletą centą kožną dieną.
mintai laikas pradėti mokėti ran
Steigiamojo
Seimo
narį,
buvu

UŽDARYTŲ MODELIŲ
lankančių aukštesnes mokyk larbo. Rezoliucijų netinka iš dąTapačiam
sau ir tuoini išgelbėti sa
Visi pertaisyti Mitehclls turi ta pa sį Susisiekimo Ministerj, Lie
nešti. Negalime uždaryti duris vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių
las
ir
tų,
kurie
žada
ateinan

čią gvarancija ką ir nauji.
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti
tuvos Respublikos Atstovu Su čiais mokslo metais įstoti kur- reporteriams. Reikia parašyti nuo
skrepų. Tamstos gyvenimas rei
Mėnesinio lšmokėsčio Pliano vienytose Šiaurės Amerikos
kalauja linksmų vietų, gražių (tarkų,
redakcijai
laiškų,
kad
reporte

nors
į
aukštesnes
mokyklas.
1.skalno
mėn. Mok.
Karo kisina
mokyklų ir Icižiiyčii.i, čysto oro, ge
jam
825.00 Valstybėse, pavesdamas
175.00
8200.00
KAPITALAS $250.000.00
ris nenurodo gerųjų pusių, o ros trunsportacljos, tai yra tokių vie
Susirinko
virš
40
mokslai
30.00 eiti atstovo pareigas nuo š. ui100.00
300.00
tų,
kur
jūsų
vaikučiai
išaugtų
tikrais
175.00
35.00
400.OU
Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.
vių, beveik visi kandidatai į vien tik blogusias puses. Bent žmonijos draugais. Tokiomis vieto
40.00 Balandžio mėli. 15 dienos.
200.00
500.00
tiek
drąsos
ir
atvirumo
turėjo,
mis
yra
šios
upielinkės:
79-tu
gat
Lietuvių R.-K. Moksleivių su
45.00
200.00
600.00
IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
vė ir Ashland Avė., ttO-ta gatvė ir
(Pasirašo)
A. Stulginskis
60 00
700.00
250.00
sivienijimų. Padaryta didelis kad pripažino tarybos blogu \Vvstern Ate., 03-iu gutvė ir Kcdsic
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
55.00
300.00
800.00
Steigiamojo Seimo Pirmi
aria “Purkliolme”, “Poringe
ir pirmas žingsnis suorgani sias puses. Tas laiškas gal Avė.,
60.00
350.00
900.00
Purk”. “YVestl'ield”. “ Wes>twood”, ir
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokama
pasieks direktorius. Bekalbė taip
400.00
65.00 įlinkas e. Vals. Prez. Pareigus.
1.000 00
zuoti
moksleivių
kuopų.
toliau. Padaryti savo gyveni
Ant augšteunes kainos karų inc4%.
mą taip gražiu yra labai lengva.
tiesiniai mokesčiui sulyg proporcijos- Dr. J. Purickis
Pasidarbavus gerb. klebonui damas neaiškiais keliais nu
Mes priimame labai mažus įmokė
Nereikia mortgnge mokėti
Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomi prie sumos. Pi
jinius ir mėnesines sąskaitas suren
Užsienių Reikalų Ministeris. kun. Vaičiuliui ir gerb. kun. dardėjo j Rymų.
Nereikia brokerage
giame be jokių
kliūčių. Gaunate
nigus
pasidėjimui galima siųsti paštu. Musų Banke lai
Graičiunas
daug
ut.iriau
už
Nereikia notarių mokėti
■deed” ir gvarantuotą “title poliey”
Naujai paskirtas Lietuvos Vaitukaičiui, tikimės Ciceros kitus kalbėjo, bet jis ue pilnų su
N ereikiu freighto mokėti
ko pinigus New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Ban
gvarancija visoj Amerikoj žinomos
Respublikos Atstovas, Š. A. moksleiviai susivieniję į mok teisybę pasakė. Jam reikėjo Chicagos Title Ai Trust Kompanijos.
kų Departmeutas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.
Duodame namus kokių tik Tamstos
Suvienytose Valstybėse, Val sleivių kuopų ir prisilaikydami dar pridurti, kad reporteriui širdis
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
trokšta — vieno, dviejų ir tri
demaras Vytautas Čarneckis, savo principų Deus et Patria nebuvo dar progos kų nors ge jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
statyti daug namų.
jau atvyko Amerikon ž. m. Bii (Dievas ir Tėvynė) eis tuo ra apie tarybų parašyti, ne> meKas
DVI KRAUTUVES
norite pasinaudoti
abelnais
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių
keliu kuriuo eina
minėta
pienais atsišaukite pas mano ypatifiželio
15
dienų,
perėmė
Atsto

ANT PIRMŲ LUBŲ
Čekius ir Kredito Laiškus.
kai nes tokiu budu sučėdysi daug
Hospes. ji nieko gero nenuveikė.
2328
2334
vybę ir pradėjo faktinai eiti organizacija.
pinigų.
Itašyk
arba
telefonuok
•
—
Krukonis susi rinkusius pers
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
Sliehigan Avė.
Micliigan Avė.
Vartoti karai parduodami abiejose savo pareigas.
ADAM MARKŪNAS
pėja, kad “negalime uždraus
me teisingai, greitai ir draugiškai.
krautuvėse.
Manager
Birželio 22 d. apsilankė
ti Draugų skaityti, neš butų 847 FirstSales
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
National Bank Uldg.,
ATDARA DIENOMIS
pas Suv. Valstybių Valstybės
neteisėta”.
68 W. Monroe St.,
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių
VAKARAIS, NEDELIOMIS Sekretorių, p. Hughes, atsi
Chicago, III.
Ir
net
toksai
lfeitinanowicz
Iš
Chicagos
Lietuvių
(libera
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis
Telefonas Victory 3805
Telephone: Itandolph 7400
sveikinimui buvusia Lietuvos
ir
Barčius
nesuprato,
kad
jie
iki 7 v. vakare.
lų)
Tarybos
susirinkimo.
VAŽINĖK KASDIENO O,
Atstovas J. Vileišis, persis
skelbė
Draugui
boikotų
už
ku

MOKĖK KARTA Į MENESĮ.
Reikalaujama vargonininkas Laiš
tatė naujasis Lietuvos Atsto
lį, jei “Draugas” nebūtų drau
(Pabaiga.)
I I
ku kreipkitės sekančiu antrašu:
vas Suvienytoms Valstybėms
giškas,. galėtų skaudžiai nu
294 Eight Avė., Kamp. 25 gatv.
New York.
'b ULBAS
Elias sėdėdamas kalba, kad kentėti. O toks Krukonis tų
•ui Telefonas Watkins 2142
V. Čarneckis.
19 Glenuood Ave.
Draugo reporteriui
reikią pramatė. Gėda musų advoka
Biiighaiuton, N. Y.
Liet. Inf. Biuras.
ftv.
Juozapo
R. K. Bažnyčia
“snukį ištaisyti”.
tėliams.
=-r—g------- :------- 4-------K
Gydytojas Ir Chirurgas
Krukonis prašo neatkreipti
Nutarė
Draugui
pasiųsti
4442 So. Westem Avė.
LIETUVIS PAKDAVIUJAS.
perdaug domės į Draugų, bet protestuojančio turinio laiškų.
šiuomi turiu laimė pasigarsitl Lie
Telefonas Lafayette 4146
tik jo reporterio neįsileisti į
2jTel. Ganai 6222
g
Krukonis prašo, kad butų tuviu visuomenei kad uš esu Lie • V.’^RUlfAUŠKAŠ
Valandos: 9-11 rytais 1-2 po
3
n
savo sus-mus. Jeigu jis nori išneštas reikalavimas Suv. tuviams patarnautoju pas L. KLEIN
WILKES BARRE, PA.
DR. C. X. CHERRYS
pietų ir 7-8 vakarai*. Nedėldie14-tos ir Halstcd gatvių, tai-gi
i
LIETUVIS DENTISTAS
utabt tiktai po pietų 2 iki 4.
apsilankyti, raštu tepareiškia Vals. paskirti kons'uiį Lietuvo prie
brangus tautiečiui esate kviečiami į
32301 Weet 22-nJ « So. LeaviU I
ADVOKATAS
savo norus ir tepasižada para
L. KLEIN didciia krautuvė ir pas
į #
Chicago
Žengiama Pirmyn.
Oda** DidmlestyJ t
jegalando*: 9:80 A. M. to 11 M.j
mane rfikalautlami JOE SHIMKUS
Prie didesnių Lietuvių ko šyti tai apie kų kalbama, Ind
I 29 South La Šalie Street ! < 1:00 P. M. to 8:00 P. M.
Pirmininkas A. Barčius tų arba Numeris 4-tas.
lonijų galima priskaityti ii rezoliucijos prieš Draugų ne atmetė. Kų vienas, gero suma
|
Kambarį* 224
Telefonas
Central 0390
išnešti.
VVilkes Barre, kuris nuo se
Pažeškau
savo švogerlo
Leono
LIETUVIS GYDYTOJAS
no, kitas atmeta. Sunku Drau
-------- -- -- -- -- -- -- -- |
Ui CHIRURGAS
niai jau apgyventas Lietuviais. Dentistas Zimontas pareiškė gui girti neįvykusius tarybom Raude, pirmiau jis gyveno Springhone Seeley 7439
valley,
o
dabar
nežinau
kur,
Kas
Vakarais,
812
W. 33rd SL !
2201 Wcst 22nd Street
kad
čia
esąs
“
egzekutyvis
po

Bet
sulyginus
jos
veikimų
su
apie
ji
žinote
arba
jis
praneškite
gTel. Canal 6222
DR. I. M. FEINBERG
gerus darbus.
Telefonas: Yards 4481
šiuo adresų:
Gydo specijallal vtooUa* vyrą
■ Re*. 2114 W. 42nd Street
kitų kolonijų, tai toli atsilikus. sėdis” ir jame gali dalyvauti
Dar Dimša pradėjo kalbėti
•
Adam Kinis
moterų lytiškas Ilgas
Tel. McKlnley 498»|
įJIOl Modlson Str., kampa* Wee>
VVilkes-Barre ir apylinkėje tik su “pavelinimu”. Posi kad jei nebarškinsime, tai 1225 North 9-tb Str. E. St. Louis, III.
tėra Avė., Chloaco
yra daug gražaus jauninio. džius reikia laikyti prie užda nieko negausime', bet pirmi
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.
kuris susiorganizavęs galėtų rytų durų. “Jai tada butų ra įlinko nuomonės nepermaino, Parsiduoda groserne ir pieno stotis
J. P. WAITCHES
(M ilk Depot) su visa mašinerija
daug gera nuveikti tautos ir soma, žinosime, kad kinis na Pradėjo kalbėti apie bylų iš elektrikinis inotorts Atima boileris
Lawyer
Sterlizing liuksas pieno pilama ma
LIETUVIS ADVOKATAS
bažnyčios labui. Bet šiandie rys rašė ir mes jį ieškosime” mokėjimų.
Tek Drover 7941
sina 2 arkliai 1 pieno vežimas Ex4001 South Hcrmitage Avė.
Praktikuoja 30 metai.
Laikraštis tik turįs remti or
nų
jis
yra
pakrikęs
ir
niekam
preso
vežimas
ir
boge.
Lietuviai
pa(
Tel.
Boulevard
4080
Stankovitch kalba, kad ta
Ofiso* 2142 8o. Morgan St.
Dr. C. Z. Vezelis
sinaudokito šita proga kuri
neša
11005 S. Mlehigan Avė.
KartJ 33-ro St.,
dideago, UL
ganizacijų.
nežinomas.
ryba, dėl aukų rinkimo, atsi dideli -pelną, priežastis pardavimo
LIETU V12 DKNTUTA2
Roscland, III.
8PBCIJALI8TA2
Paremia
(nors
ir
patariamų
471S
SO. ASHLAND AV2INUN
Priežastis bene bus lame,
šauktų į tas draugijas, kurios važiuoju Lietuvon.
Moteriškų. Vyrltkų, taipgi ekroarti 47-toe Gatvė*
150
Kcnsiugton
Avė.
Rosclaud,
III.
niškų ligų.
kad nebuvo vadų, kurie butų jį balsų teturi) Krukonies su prie tarybos nepriklauso.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vok.
OFISO TALANDOR; lino 14 ryto
Reredoml* nno 4 lig 9 vakar*
organizavę jaunimų ir traukę manymų.
Pirmininkas pradėjo su žmo
iki S po plotų, nno l Iki B valan
Parsiduoda
bučerno
ir
groserne
Tel. Yards 6666
Blvd. 8448
dų vakar*.
jį prie kilnios L. Vyčių orga 1 lertmanoivicz pasisako nes- nėmis ginčytis, kam tos aukos dideli naują gražus ‘'fixtures” geroj
Medėltoml* nno S Iki 2 po plot.
Dr.
V.
A.
SIMKUS
kaitųs Draugų, nes tas laikraš butų renkamos.
biznavoj apielinkėj ir Biznis Cash.
nizacijos.
Telefono* Yards 487
Lietuvi* Gydytojas, Chhvgae I*
Verta 9'».000 parsiduoda už 93,000.
Retai kur čia gyvuoja Vy tis jį “erzina”. Patarė ir ki Nutarė diskusijas uždaryti ir Kas norite dideli bizni daryti tat
Dr. M. T. STRIKOL’IS į
BIOS 2. Holated RL Chlc*«o.
gera proga skubinkitės nes turi būti
tiems
jo
neskaityt.
čių
organizacijos
kuopa.
tuomi tas dalykas užsibaigė. tuojau* parduota savininkas važiuoja Valandos: 19—11 Iš ryto 1—S Ir
Lietuvis Gydytoja* hr
Valančius maldauja susirin Locftitis pabarė susirinku Lietuvon,
6—1 vakare Ned. 19—11 12 ryto.
■
Pcoplc* Teatre
Jei kur ir yra, tai visai apmi
1)414 W. 47th Str. TcL Boul. 14Ol
“
DRAUGAS
”
kusių
neduoti
Draugui
tiek
rus, nieko neveikia.
sius už neatsilankymų į tary 2331 So. Oakley Avė.
Ghhago.
{Valandos: 6 iki 9 vak. Nedėl 19Į
garbės,
kad
prieš
jį
išnešti
Bet šiandie gyvenimo ap
bos surengtą vakarėlį Birž. 12 (P. C. M.)
iki 12 ryte.
rezoliucijų.
Išreiškė
nusistebė

Re*. 2914 W. 43rd Street
linkybės susidėjo taip,kad vis
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
<1. paminėti tarybos dviejų me
Nuo ryto iki plet.
jimų, kad nei pirmininkas nei tų sukaktuvių. Prašo tų, kurie PARSIDUODA Flre-liurglar proof
LIKTVVI8 AKIŲ SF2CIAI.ISTA8
kas eina geron jiusėn.
Duokit Okulistui Pritai
Tel. McElaley 343
g
safo-gcležino šėpa, patogi dėl biznioPalengvins visų aklų
Įžengus mus tėvynė j laisvę raštininkas neatitaisė to kas nęatsilankė į vakarėlį, sumesti rlų
tempimą
kns
yrą
priežnetlml
skaudė
kinti Akinius Jūsų Akinis
Jonas P. Evaldas
jimo galvos, svaigu
«r neprigulinybę, iškėlė daug Drauge buvo apie tarybų ra po dolierį (tokios kiliuos įžan
lio,
aptemimo,
ner840 W. 33-rd Street
t'hleogo.
votumą, skaudanėlus
naujų reikalų, kurie keltų šyta (kad butų buvę kas ati ga į vakarėlį buvo) kaipo savo
Tel. Yanls 2790
Ir užsidegusius karfcJIu akių kreivos akys,
katsrakto, nemleglo; netikras akis Indednm,
musų tautų prie didesnio su taisyti, tai butų atitaisę, jei dalį. Sako, busiąs “deficitas”
Daronta egsamlnas Isktra parodantis ma
linusias klaldaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir siti matantiems pagelbėta. Ser
sipratimo, susiorganizavinio ir jau ne Drauge, tai bent Nau iš to vakarėlio.
AMT PARDAVIMO
gėkite save r .g* limo Ir valkus slannčlus
1900 S. Hibted Str.
mokyklon.
nuo 1J Iki S vakaro.
Ručemė
ir
Groserne
geroj
vietoj,
j
ienose).
apšvietos.
Dar pakalbėta apie llertma- biznis išdirbtus per 5 metus. Prie Nedaliomis Valandos:
nuo 1S Iki 1 vai. po plotų.
Tel. Canal 3118
A. Kareiva sako, kad rcj>or- noivieziiius knygutes ir 11:45 žastis išvažiuoju į Lietuvą. Atsišau
Čia M'ilkes Barre, Pa., susi
1553 W. 47 St. ir Ashland Av. Valandos: 19 ryto Iki 8 vakar*
Telefonas Drover S***.
organizavo nauja Imiidrovė teris esųs be proto (gal Ka viii. vidurnakty uždarė susi- kite:
Gyveni ma*:
930 W. 35 Place
Rep
vardu Lithuanian Industrial reiva ir rcjiortorio beprotystę linkimą. ,
3811 W. *S«ul St*.
T*l. Proepect 1449.
Corp. (Lietuvių Išdirbystės matė pro kokių skylę, kaip,
T’arslduoda groserne Ir bučerne
VARTOTI KARAI.
Dr. L E. MAKARAS
geriausioj Lietuvių apgyventoj vie
Bendrovė), kurios tikslas plė kad pro skylę matė kunigu
Kitoj daly Šio laikraščio rasi musų toj unt AVest Hldes priežastis par
Lietuvy* Gydytoja* Ir Chirurgo*
sti Lietuvos pramonę. B-vė Lietuvą parduodanti) Prime dideli pagurMlnima. Hurask Jį. Mes davimo nesveikata. Atsišaukti
Ofiso*
14900 So. Mlchlgon Avė,
paimsime
Jūsų
sena
karą
kaipo
da
Juaų ak|a gal reikalauja gy
įkorporuota ant dviejų milio- ta valdybai apsileidimų už ii mokesčio.
“DRAl'UAh”
Vak 10 lkt 11 ryte: 2 iki
4 po
dymo, arba. pritaikymo akinių.
2331 So. Oakley Avė.
plot, 9:19 Iki 1:19 vakar* '
neatitaisymų reporteriu apru
M Kebeli Aulo (o.
uų dol.
Kaipo
Okultata* galiu duoti
(A. R.)
Raeldenclj*: 10533 Perry A v*.
jums patarimų.
2328-2331 N. Mlcrigan Avė.
Bendrovė organizuoja laik šymų apie tarybų, bet nepa Atdura
Tek Pullmtn 341
Dienomis, Vak. ir Ncdėl.
Aukso Ftlled 9 4, |5. |6. 7.
LiicTuvm
18. »». |1«.
raštį “Tėvynės Balsas”, kurs aiškino kas reikia atitaisyti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Parsiduoda namas iš priežasties
Ofleos Ir Oyv.nlms rista
Cysto aukno 96. >7, 98. 99.
PRANEŠIMAS.
Stankovitch pataria, kai
pasirodys Rugpjūčio mėnesy
mano vyro išvažiavimo į Lietuva, la
3349 Mnuth Holated Rtreet
910, 911. 91L
Hurask musų diduti pagarsinimą
Ant rlrteas bnlrsraal ***** OMk
je.
valdyba parašytų Draugui pro šiame luikraštlj. Pašauk mus per bui puikiojo vietoje namo kaina tik
Apsibuvo* ant Stata St. per
Valandos nuo 19 lkt 11 ryt*; nao
$9,300.00
teiksitės
atsišaukti.
23 metus.
Re*. 1139 Iadepeodence Blvd.
telefoną tuojau*. Jeigu turi sena ka
t Iki 4 po pl*tų; na* 7 iki 9 vok.
Bendrovę suorganizavo ži testų.
ANTONIMĄ JUŠKIENE
rą atslvcžk Ir palik, o namo jgalėal
1 Maišau žvairumą. Gydau vi
Telefonas Von Baren 324
Hedėliomls nao 19 Iki t.
Dar vienas žmogelis atsisto su naujų karų parvažiuoti.
nomas veikėjas Povilas P.
sokia* akių ligaa Išpjaunu ton1453 So. Roekuell Kt.
Gliieago
•llus.
Mltchcll Auto C’o.
Petrauskas. Jis yra krikščio jęs ir kaip llertmanowicz pa
2328-2331 K. Mtrrigaa Avė.
FRANKLIN 0. CARTER
Atdara Dienomis, Vak, ir Nedėk
nis demokratus, praktikuojan sigyrė neskaitųs Draugo.
Raeae Gydytoja* H
Telefonas Armltage 9770
rtprctjMlIatas Moteriškų,
Barčius kalba, kad reikia
tis katalikas ir didis Vyčių
M. D.
|^bTTlachawicz
HEMO KARO VARGAI.
MARYAN S. ROZYCKI
Vaikų Ir viltų chroniškų Ilgų
rėmėjas.
Kuip
matosi,
į
redak
“
taikyti
Draugui
j
šaknį
”
,
ne

Mes
gailine
Jums
pagelbėti
įsigy

I
LIETI VYB GBABOIUU8
120 So. State St.
MUZVKOS DIREKTORIUS
VALANDOM: 10—11 ryto 3—S 2* ■
Patarnauju laidotuvAa. koplglaosto.
ti geresni karą. Hurask musų pa
Mokytojas Plano. Tnortjoe 1*
cijų ir administracijų renku duoti jam apgarsinimų. Tada garsinimą
■
kai.
sn.ldllu
atslSaaktl. a mano d
pietų.
7
—
8
vok.
NedėUnml*
(O
—
lt*
šiam* lalkrat-iij.

Mainyk Savo LIETUVOS ATSTOVYBĖS
Sena Kara
AM. PRANEŠIMAS.

STATES

S

MITCHELL
AUTO CO.

GHICAGOJE.

BALTI C STATES BANK

DR. A. K. RUTKAUSKAS

LIETUVIAI AMERIKOJE.

2

5""""dr.""biež!s"""S

8

J

DR. G. M. GLASER

I

Dr.F.O.Carter

DR. A. L YUŠKA

Akis
Ausis
Nosis
Gerkle

DR. S. NAIKELIS

DR. A. A. ROTH,

Valandos nuo 9 iki 9.
Nedėliotuis nuo 14 >kt 12.

tokiuos žmones, kurie su pasi gal

šventimu dirba Vyčiuose.

Draugo

direktoriai

at

kreips tai domės. R*učkia par-

MltcheM Auto <o.
2328-2384 S. Micngan Are.
Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėk

Kompozicija*
2291 N. Weetera Ava,
Cnloųpi, DL

•

OfisG* S3&4 Be. RaBtoA BE, Gfatae<r
Telefono* Drover 2ae8
iiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiii
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Didžiulis Metinis šv. Jurgio
Par. Išvažiavimas

*

PIKNIKAS! ~

Bergmans Grove,

Riverside, III.

NEŪELIŪJ, LIEPOS-JULY 3,1321
Daržas atsidarys 10 v. ryte.

Muzika griež nuo 1 iki tamsai.

Įžanga 35c Ypatai.
a
I

Kas te bus tai sunku aprašyti geriausias būdas persitikrinimo tai nuvažiuoti ir ištirti, tik
tiek galima priminti kad bus nepaprastų vėliausio išradimo įvairiausių žaislų, skaniausių val
gių ir gėrimų puikiausia muzika. Visi Šv. Jurgio parapijones žada važiuoti ir kviečia visus
savo kaimynus. Valio! visi 3 diena Liepos į Bergmans Daržą! !
Kviečia

KLEBONAS IR RENGĖJIAI.
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ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJA.

Šv. Kazimiero Akademijoje
buvo surengtas labai įspūdin
gas
turiningos programos
mokslo metams užbaigti vaka
ras.
Punktualiai aštuntaC valanda,
e,'
kaip buvo skelbta, prasidėjo.
Audijencijai susėdus, pasikėlė
uždanga. Pasirodė gražus mer
gaičių būrelis, tarsi gėlių
kuokštelė — visos tvarkingai
sustatytos. Pagiedojo himną
į “Šv. Širdį” ir “Sveika bukie Garbingoji”. Dailiai ir su
tikru jausmu giedojo.
Ona Aukšalnaitė anglų kalba
pasveikino svečius.
Solo pianu paskambino .T.
Bražinskaitė.
Mažosios mergaitės pasi
puošusios kaip darbininkės,
pagirtinai ir natūraliai pers
tatė darbininkių darbštumų.
Po to klasinį šokį (Les Ferandoles d’un Papillon) ant galų
kojų pirštų šoko C. Stempliutė.

kalbų pasakė klesos obalsį — ^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIĮĮ
“Altiora Reto”! Net graudu
VALDYBA ir DIREKTORIAI
pasidarė, kaip ištarė paskutinį

žodį “Sudiev”!

|

UNIVERSAL STATE BANKO

|

Grojant maršų visi mokiniaiSiuomi širdingai kviečia tamista su savo šeimyna ir draugais atsilankyti į rengia
ės
suėjo ant scenos ir gerb.
P. Baltutis praneša, kad
ma šio Banko
kun.
Bučys
pasakė
prakalbų
ir
Užvakar naktį su bomba per praeitų mėnesį jo patar
ŠEIMYNIŠKĄ BASKE T PIKNIKĄ
Į
po to dalino diplomus. Akade Į
apgriautas saliunas po num. navimu Lietuvon išvažiavo
mijų baigė ir diplomų gavo A. =
--------------------- Kuris Įvytu ---------------'
s
424 West 31 gat. Saliuno sa apie -90 žmonių.
Freitikaitė.
vininkas kaltina Toininy O’|
Nedėlioję, Liepos-J
3, 1921
i
Pramonės kursų baigė sekan
IŠ NORTH SIDĖS.
Neill, intariamą plėšikų.
RIVERSIDE MIŠKE. (F0RE8T PRESERVE) TARPE NAT. IR BERRMAN BARIU
čios: O. Auškalnaitė, Anelė
Policija susekė, kur gyventi
Automobiliais-galima važiuoti Ogden Avė. į vakarus iki Bcsplaines Avė., paskui į šiaure iki
Gestautaitė, O. Jurgutaitė, =
tas intariamas žmogus. Jo ne Birž. 2G d. Šv. Mykolo par.
28 St. ir tolinus Old Scottish Peoples Home Road keliu į vakarus iki pat vietai.
Marjjona Juškaitė ir Agnietė
rasta namie. Buvo tik viena svet. buvo surengta programa
Oatvekariais-22 St. karais iki sustos, paskui paimti La drauge karus iki 28, S f., čia išlipti ir
Mačiulioniutė!
paminėjimui parapijinės mo
žmona su vaikais.
5
paeiti keletu blokų į dešinę, iki vietai.
kyklos mokslo metų užbaigi
Pradinės
mokyklos
aštuntų
S
Pribukite ankščiau-prisirengkite būt iki vėlumui
Pasirodė, kad naktį pirmiau
mo.
skyrių
baigė:
B.
Petkus,
O.
į O’Neill’o namus per langų
MUZIKA
ŠOKIAI ŽAISLAI
LENKTYNES.
Programa pradėta su di
)uršiutė, J. Puniškis, E. Rim
šaudyta. Ko nenužudyta
jo
džiųjų vaikų choro dainomis.
šaitė, Veronika Vazgauskaitė,
Inžanga Visiem Liuosa.
žmona su vaikais. Bet tuomet
Pradinės mokyklos mergaitės
.
Klimiutė,
A.
Gailius
ir.V.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiT
paties O’Neill’o tai pat nebū
padriliavo. P. Nausėda ir Anukošaitė. Taipat suteikė dip
ta namie.
druškevičius atliko dialogų:
omus už grąžraštį.
Policija sulaikė arešte sa- “Vaiko klausimas.” Parodė,
Klesos spalva buvo mėlyna
liunininkų ir Ieško O’Neill’o. kaip vaikas supranta Dievo
ir auksinė, obalsis Altiora PePolicija tvirtina, kad tai čia Esybę iš Jo tvarinių. Mažųjų
o, globėja Šventa Teresė, gėbus “moonsbinerių” kova.
vaikų choras padainavo kelias
ė — konvalija.
dainas. Vaikai apsirėdę kaip
Po to gerb. kun. Bučys iš
2 AUTOMOBILIU PAIMTA gaidžiai padriliavo ir padaina
reiškė daug linkėjimų, suteikė
IŠ GARADŽIAUS.
vo. Mažučiai vaikai padainavo.
gražių patarimų. Ragino vi
Suvaidinta veikalėlis: “Dai
Lynui” šokį pašoko <li sus siekti aukštesnio mokslo ir
Du apsiginklavusiu plėšiku na be galo.” Roles turėjo:
niekados neužmiršti savo obalinėjo garadžiun po num. 822 Garliauskas — K. Savickas džiosios mergaitės. Susirinku
sio. Sakė, varguose, nuli.ųdime
Kast 55 gat., užsuko du Cadi (puikiai nudavė), žydas Pet. siems patiko.
įei nepasisekime visuomet atsi
llac automobiliu ir išvažiavo. Nausėda. Grybas — A. Stane Smuikų duetų griežė J. Urminkit savo obalsį, o jis pri
* IRKITE jų dabar kodaugiauTuo metu garadžiuje buvo du vičius, Durovas — Norb. Va liutė ir O. Jovaišaitė. Pianu duos jėgų. ’.
pritarė
II.
Petney.
Visos
trys
automobilių valytojų.
Jiedu lūnas, mergaitės E. Paliuliui
Einant nuo scenos visiems
negalėjo priešinties.
sia Draugo Pinigų Siuntimo
tė ir P. Malinauskaitė. Vaidi au pasižymėjusios muzikos sustojus sudainuota Lietuvos
srityje.
nimas gerai pavyko.
Pianistė J. Budreckaitė pa įimnas. Žmonių balsams priPAKLOTAS GALVAŽUDIS
Skyriuje ir siųskite saviesiems j
Eiles pasakė E. Sinkevi
skambino
Raclunaninoff ’o arė smuiką. Tuomi ir pasičiūtė, dialogų — A. Stungis
laigė iškilminga programa.
Užpraeitų naktį policmona< ir J. Rutkauskas. Mažos mer ‘Prelude”.
LIETUVĄ.
Vaidinta veikaliukas “Tlie Didžiausia padėka priklau
McMalion iš AVarreri avė. poli gaitės pašoko
“Aguonėlę”
Ghost in tlie BoardingScbool”. so Sesutėms Kazimierietėms
cijos nuovados gatvėje nušo
Dar didžiųjų vaikų choras
turinys
toks: už jų pasišventimų, lavinant
vė Leonardų, Banks, žinomų padainavo. Vardų 1921 kle- Veikaliuko
jaunai mokinei, Gladys, atsi- musų jaunuomenę. Jos įkvė
policijai bjaurų žmogų.
sos atsisveikinimo kalbų pa
Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
ankius į mokyklų, kitos mo pia į jaunas širdeles meilę Imu
Sakoma, Banks pirmutinis sakė K. Savickas.
kinės planuoja iškirsti jai špo prisirišimų prie brangios tė
ėmęs šaudyti į praeinantį pošiuo adresu:
Kalbėjo
gerb.
prof.
kun.
P.
są.
Bet ant
nelaimės ji vynės, jos išmokina vaikus
licmonų.
Jis nesenai buvo paroliuo- Bučys. Jis ragino toliau lan patiria jų planų ir iškerta špo gražiai lietuviškai kalbėti.
kyti mokyklas, šviestis, nuro są planuotojoms. Jinai krinta Šv. Kaz. Vienuolynas lig gė
tas iš kalėjimo.
dydamas, kad dar nepakanka kaipo negyva. Ant galo prisi lių krūmas auga ir išduoda
apšviestų žmonių apgynimui pažįsta, kad nemirė tik norėjo mums gražių žiedų. Ši prakilni
išgąztlinti mokines. 1
tautos ir Bažnyčios.
.staiga brangi netik mums, bet
Trumpai pakalbėjo kun. J. Veikaliuką vaidino:
ir visai musų tautai.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
Angelinė Leonės moki Laiminga mergaitė, bei vai
Svirskas, . Chicago Heights,
niai: Onos — L. Klimintė, kelis, kurie turi progos semti
III. klebonas.
IŠ BRIDGEPORTO.
Vietinis klebonas, kun. A. Lizzies — U. Bowman, May— mokslų toje įstaigoje.
P. Baltutis kalbėjo, kad ne V. Daukšaitė, Gladys — B. Tegyvuoja vienintelis Lietu
Birž. 26 d. Nekalto T’rasid.
vien apšvieta reikalinga, bet Balsevičiūtė.
vių Šv. Kazimiero Vienuoly
Panelės Šv. mergaičių drau
Audijencijai
patiko
“
Močiu
prie to dar ir krikščioniškas
nas ilgiausius metus!
gija turėjo išvažiavimų Wiltė
”
.
Ją
išpildė
O.
Šimkiutė.
DlZAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CHIGAGOJ
dvasios išauklėjimas. Išreiškė
Akademijos Auklėtinė.
low Springs miškuose. Laikų
Po to ant scenos pasirodė jau
viltį, kad kitų rudenį mažia
linksmai praleido.
usia 200 mokinių skaičius par. nas kalbėtojas (kurio vardo
nesužinojau). Žmonės gėrėjosi
šiomis dienomis pas švento mokykloj padidės. Ir, turbut, mažiuko gabumais.
Jurgio par. klebonų, kun. M. northsidiečiai savo klebono Jis pasakė gana ilgų prakal Lietuvon V’yčių fhieagos Aps
Krušų, lankosi kunigai M. neapvils. Gal tėvučiai nepavy bą, aiškiai tardamas kiekvie kričio choro praktikos bus ketver
dės dvasinio išauklėjimo savo ną ržodį. Visi ligi soties prisi
Anubotas ir A. Milukas.
ge ir pėtnyčioj, Mark VVhite
vaikams. *
Scjusre parko svet. lygiai H vai.
juokė.
Klebonas
išdalino
diplomus
Birž. 22 <1. Šv. Jurgio baž
FV4VI. OUBHS KOSCBHTIN4
“Atsisveikinimo” kalbą pa vak.
nyčioj susituokė šios porelės: ir dovanas. Žmonių atsilankė sakė A. Freitikaitė. Nelinksma Visi dainininkai prašomi suva
NEMOKĖSI
Ab*ks. Grigaitis su Ona Ma daug ir ir parapija gerai pel buvo valanda. Liūdna darėsi žiuoti.
Z. M., rast.
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
nys.
žeikaite.
mokinėms, nes atėjo laikas at
Parduodame oi žemiausią kainą, kur kitur taip neganal.
šio vakaro sisveikinti su brangiomis ir Šiuo pranešu, kad kurie dat
Petras Nnvakauskas su Ele Už pavykimų
Mašinėlių laiškams dmknoti ir ofiso darbams yra naujaudėka
priklauso
Seserinis
mo mylimomis mokytojomis ir su neturite nusipirkę bilieto j bnnkicna Martinkaite.
■ioa madoa. Uflaikom viaokiaa laikrodžiu*, žiedus, ftliabiniua ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordais ir
Albertas Gotautas su E. Ro- kytojoms Kazimierietėms, už ta prakilnia įstaiga. Šv. Kazi tą. busiantį Ln Kalio hotol Liepos
koncertinių geriausių, armonikų ruaižkų ir prnaižkų iždir7,
š.
m.
(per
L.
V.
IX-tąjį
Sei

etz.ke (vokietaitė.. Birž. 21 d jų rūpestingų t rusų progra miero Akademija. Ji sakė
byačių. Balalaikų, gitarų ir amnitrų, kokių tik reikia. Dir
S. m. priėmė katalikystę). Šio.- moj. Reikia dėkoti ir ger. kle “Daug priplaukė laivelių prie mą), prašau pasiskubinti.
bame viaokiaa ženklas draugystėms, taisome laikrodžius ir
Bilietai ims pardiuslami tik ligi
muzikaiiftkus instrumentus atsakančiai
porelės sutuoktuvės buvo per bonui. Vargonininkas p. Juoz. kranto ir sustojo. Taip ir mes
Liepos 5 d. Prie durių nebus par
Mišias.
Brazaitis taipat buvo prisidė šį vakarą susirinkę stovim an davinėjami.
• -.■
, ' ! L
ję*.
scenos ir neužilgo išmuš va
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHIOAGO, ILL.
Bilietų iš anksto galima gaut
Per Liet. Prekybos Bendro
Northsidiečiai gali pasidži landa, kada turėsime žengti paR Zof. Mastausknitę, 2942 W.
Telefonas: DROVRB 7809
vės ofisų per šį mėnesį Lietu- augti savo mokykla.
platų gyvenimų”. Baigdama 39-th St, Chicago, III.
“MOONSHINERIŲ” KOVA. von išvažiavo virš 40 žmonių.

Lily

Auksina i Dar Pigus

:•

“Draugas” Publ. Co.

MUSy REPORTERIO UŽ
RAŠAI.
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PRANEŠIMAI,

pinigus bereikalo

Steponas P. Kazlawski

