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DRAUGAS”
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Fubltahcd b*ll; Eictpl Hundaya
One Year ........................................ «M.(M
Mlx Honths ................................... 94.00
AT WEWS-STANDS 3c. A OOFY
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Ctlicago, II L.
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I LIETUVA

PER “DRAUGĄ”

(LITHUANIAN BAILY FRIEND)

FnhUshed and dlsmbnted nmler pernai! (Ho. 448), authonscd by Uie Act of Octobcr 3, 1017, on flle at the Post Office of Chlcjųjo, III. My the orUer af the Presldent, A. 8. Burlcson, PoMūiaHtir General.
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CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, UEPOS (JULY) 6 D., 1921 M.
ENTERKI) A8 8EOOND-CLAS8 M ATTE B KARCH 31, 1013. AT OUCAGO, ILLINOIS CMDER THE ACT OF MARGU 3. 1070.

Džiaugsmas Vokietijoje dėl
Taikos su Amerika
Bet Spauda Nepatenkinta Prezi
dentu Hardingu
AMERIKONAI BERLYNE
TURI VARDĄ.
Pirmukart pasirodo S. V. vėliava.

Berlynas, liepos 6.— Kaip

vokiečiai jaučiasi, kuomet S.
Valstijos pabaigė
teknikalj
karą su Vokietija, prezidentui
pasirašius taikos rezoliuciją.
Gyvuoja čia tik vienų-vie
nas jausmas. Tai abelnas vo
kiečių džiaugsmas. Tas džiau
gsmas visatinas.
Kiekvienas amerikonas vo
kiečiuose staiga įgijo
gera
vardą. Kiekvienas įgijo inta
ką. Kurie amerikonai seniau
čia buvo vos pakenčiami, šian
die yra populeriai.^
Liepos 4 d. pirmukart čia
restoranai ir viešbučiai išsskleidė amerikoniškas vėlia
vas. Amerikonams visur buvo
daromos ovacijos.
Daugel vietose buvo groja
mas Suv. Valstijų
himnas.
Vokiečiai vienplaukiai klausė
si b i m no ineliodijos.
Prikaišiojami pažadėjimai.

Kai-kurie vokiečių laikraš
čiai mėgina išlieti kibirus šal
to vandens ant galvų įsidžiaugusių vokiečių.
Tie laikraščiai tvirtina, kad
ta Suv. Valstijų taikos rezo
liucija, tai tuščias
šovinys.
Tas negali duoti veikiai jokių
geistinų pasekmių. Nes Dievas
žino, kada Suv. Valstijos atnaujins pirklybos santikius su
Vokietija.
Dar kiti laikraščiai reiškia
nepasitenkinimą
buvusiuoju
prezidentu Wilsonu ir prezi-

dentu Hardingu. AVilsonas vi
sas laikas buvo vokiečiams
priešas. Bet Hardingas rinkiįuų metu buvo žadėjęs kuoveikiaus padaryti taiką su Vokie
ti.ja ir atšaukti iš Eiline karuomenę, kaip bus išrinktas
prezidentu. Jis išrinktas. Bet
nepildo savo pažadėjimo, sa
ko vokiečiai.
Visokios nuomonės.

Vidutinis vokietis neturi su
pratimo apie atšaukimą ame
rikoniškos karuomenės iš Vo
kietijos.

Kai-kurie vokiečiai pasako
ja, . kad amerikoniška karuomenė Eiline brangiai atsieina
Vokietijai. Bet tie patys vo
kiečiai įsitikinę, jog ameriko
niški kareiviai yra labai populeriai. Tai ne prancūzai.
Bet tikrai pasakius, Vokie
tija dėl amerikoniškų karei
vių ligšiol neišsilėšavusi nei
vieno
cento. Ir nežinia, ar už*
mokės ką ir kada.
Kas bus ambasadorium.

Laikraščiai su pasididžiavi
mu paminėjo faktą, jog liepos
4 d. prie Frederiko Didžiojo
stovylos padėto du vainiku su
Suv. Valstijų nacionalinis žen
kinis.
Abudu vainiku paeina nuo
Amerikos vokiečių.
Čia daug
spekuliuojama,
kas bus vokiečių ambasadorimu Suv. Valstijose,
Daug buvo kalbų apie Kruppo įstaigų direktorių Wiedfeldt. Bet įstaigų valdyba to
žmogaus nenori atleisti. Jis
reikalingas ir namie.

Italijos Karuomene Kovoja su
Radikalais
TRUKUMUS KELIA ITALI strijos, paskelbė apsimąs būt
užsienių reikalų
ministerių
JOS RADIKALAI.

2. Nuošimčius mokėti
už
mažesnį laiką, kaip vieneri
metai.
Reikia mokėti didesnį nuo
3. Prašalinti
suvaržymus
depozitoriams, neturintiems 10
šimtįSullivan, Iud., liepos 5. — metų amžiaus.
4. Puštos taupymo bankas
Miliardas dolierių, kuris ga
lėtų būt paleistas apyvarton įsteigti nors 50,000 pastose,
ir prisidėtų prie
industrijų vietoje G,300.
atgaivinimo, šiandie palaiko 5. Padėtus puštos bankosna
pinigus padalinti
lokalėms
mas autėse afrba kur kitur,
bankoms
labiau
liberalėmis
pareiškė čia paštų sekretorius
llays, paskelbdamas
pienus sąivgomis.
pataisyti pastos taupymo ban Paštų sekretorius sako, kad
kų sistemos įstatvmą. Jis sa- L1912 metais pastos. bankos
.
,,tu-,
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BINETAS.

j

taa™ti

Madridas, liepos 6. — Atsi
statydino Ispanijos ministerių
kabinetas, kuriam pirmininka
vo Alien de Salazar.
Nesutikimai pakilo dėl ta
rifas įstatymo ir koniercijifiių sutarčių su kitomis šali
mis. Finansų ministeris Manuel Arguelles įžiūrėjo, kad
tas įstatymas ir sutartys yra
priešingi darbininkų
reika ko, pataisytu įstatymu
bus
12-823 depoz,torius Kn.l.
lams.
galima patraukti ' niilžini.ika tuotalT>u 1920 nw‘a'* /“P™Todėl jis paskelbė atsista skaitlhĮ depozįtori,.
j
Vaitkus nupuola ligi
tydinimą. Paskui
jį griuvo
Paštų sekretorius
turėjo
visas kabinetas.
konferenciją sta viduriniai-va
Kalbama, kad į premierus
GEN. SMUTS DUBLINE.
karinių valstijų bankininkais.
bus pašauktas Jose Guerra,
Jis bankininkams pranešė aparlamento rūmų pirmininkas.
Konferuoja su sinn-feinerių
pie savo sumanomus pienus.
Karalius paves jam organi
vadais.
Sakė, kad su šiandienine paš
zuoti naują kabinetą.
Dublinas. Airija, liepos G.—
tų taupymo sistema
musų
žmonės beveiki išnaudojami. Iš Londono čia atvyko Pietų
Kad tuo tarpij vyriausybė su Aprikos premieras, gen. Kinupadėtais žmonių pinigais da ts. Nors jis sakėsi, kad čia
keliaująs nekieno nesiunčinranti puikų pelną.
Liepos 4 dieną Cliieagoje
mas, bet gana aišku, kad jis
Bankininkai sutinka.
žuvo 21 asmuo. Bet ne visos
veikia,
kaipo Anglijos vyriau
tos aukos yra Nepriklausomy Puštą sekreĮorius savo su sybės įgaliotinis.
bės dienos paminėjimo aukos. manymą induos
kongresui.
Atvykęs čia gen. Smuts tuoIš tų visų aukų 12 žmonių Sumanymą patvirtino banki jaus inėjo konferencijon su
nuskendo. Be to, keletas žuvo ninkai savo suvažiavimuose sinn-feinerių vadais. Tariama
automobilių nelaimėse. Vienas AVasliingtone, New Yorke, Te- si, kokiu bildu pasekmingiau-kitas žmogus
parblokštas rre. llaute ir, kitur.
sia sutaikinti Airiją su Ang
saulės spindulių.
llays intikiųo bankininkus, lija.
Taigi tiesioginiam Nepri jog jis nekuomet neturi nei
Suprantama, jei sinn-feine
klausomybės paminėjimui pa mažiausiojo pasiketinimo tuo rių vadai konferuoja, tad asilieka vos keli žmonės.
savo žygiu pJfcenkti naciona- pie Airijos nepriklausomybę
Policija todėl tvirtina, jog lėms bankoms.
negali būt jokios kalbos. Nes
šįmet liepos 4 diena buvo iš Hays reikalavo paštų depo- Anglija apie tai nenori nei
mintingiausiai paminima.
zitoriams mokėti
didesnius prisiminti.
Anot žinių
iš konferenci
nuošimčius už padėtus pini
jos,
esanti
viltis
susiartinti
gus. Bet tie nuošimčiai visgi
nebus didesniu už bankų moka pažiūromis. Kuomet tas bus
padaryta, tuomet de Valeru
mus nuošimčius.
Washington,
liepos G. —
Nacionalės bankos ar šiaip su keliais savo palydovais vy
Prezidentas Hardingas pasira
ks Londono
konferencijon,
šė taikos rezoliuciją. Su tuo ar taip negali link savęs pat sušaukiamon paties Anglijos
raukti tų depozitorių, kurie
vienu pasirašymu
negalima
premjero.
apsieiti. Reikalinga kokia- šiandie savo pinigus palaiko
nors prokleinaeija ar kaskita. pastoje. Nes tų depozitorių 70
SNIEGAS WY0MINGE.
Tuo tikslu tomis dienomis nuošimtis yra svetimšalių. Tie
žmonės nepasitiki paprastomis
apie tai čia bus pagalvota.
bankomis, nors tos butų stip Yellowston Park. Wyo., lie
Nes taikos rezoliucija pasira
pos G. — Liepos 4 d. čia smar
šyta, karas pasibaigė, bet ka riausiame stovy. Kas kita yra kiai pasnigo.
ro įstatymai posenovei veikia. su paštos taupymo bankomis.
Čia žmonės visais laikais tu
ri pamato pasitikėti
Dėde PRISIPAŽINO PAVOGĘS
BAISI VĖSULA MANILOJE

LIEPOS 4 DIENOS AUKOS

KAS TURI BŪT TOLIAU,

Samu.

50 AUTOMOBILIŲ.

Manila, Pliilipinų salos, lie
Hayso atmainymai.
Areštuotas Morgan pagaliau
pos G. — Vakar čia ir apy
policijai
išpažino, kad jis pra
Kad patraukti dauginu de
linkėse siautė baisi vėsula, ži
pozitorių į paštos taupymo eitais keturiais mėnesiais Chi
noma vardu “tyfoon”. Sunai bankas, paštų
sekretorius cagoje pavogęs 50 automobi
kino miestui pristatomas švie
šiandieninėje sistemoje
to lių ir už kiekvieną gavęs po
sos spėkas.
200 dol.
kias atmainas sumano:
Daugybė namų apgriauto,
1. Padidinti nuošimtį nuo 2
Pavogtus automobilius .1”
stogai nuplėšti, mažesni laivai (kaip šiandie mokama) ligi 3. siuntęs į Cincinnati.
užlajoj išmesti į pakraščius.
Gatvekarių važinėjimas sut
NAUJAUSIOS ŽINIOS
rukdytas.
Kol-kns nesužinota, ar žuvo
WASHINGTON. — Perinai iš Uhicago* pašto* prašalinti 11
žmonių.
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Iš LietuvosJ/yCii) Seimo
Dalyvauja Daugiau 100 Delegatą
PIRMOJI DIENA.

nigai ir vyčiai moksleiviai.
Išrinkta ši seimo valdyba:

Pradėsiant L. Vyčių TX-tą- kl. Pr. Juras — pirm.; A. Ajį Seimą Dievo
Apveizdos i leksis — pirm. pag.; Pet. Česbažnyčioje Centro dvas. vado- nulis — 1 lašt.; Zof. Mastau•
•
.
I
7
vas atlaikė iškilmingas Šv. skaitė — II rašt.; mandatų
Mišias 10-tą vai. rytą. Diako- komisijon: kun. A. Baltutis,
nu buvo kun. Čižauskas, sub- V. Jonaitis ir M. Daumantas;
diakonu — klier. Pr. Juras, rezoliucijų ir įnešimų kornisiPamokslą pasakė kun. Dr. Ig. jon: Al. Račkus, kun. Dr. Ig.
Česaitis. Per Mišias ir palai Česaitis, lg. Sakalas ir kun.
minimą giedojo vargonininkų Ig. Albavičius; knygų peržiū
choras su pora žymesnių dai rėjimo komisijon: A. Linkus,
nininkių. Už puikų pagiedoji- E. Šulčiutė ir St. Junkelis;
mą bažnyčioje vargonininkai, presos komisijon: kun. Prof.
baigianties antrąjai sesijai, bu Pr. Bučvs, Juoz. Mockus, V.
vo delegatų pagerbti atsisto- Abračinskas, Pr. Paliulis, Z.
imu.
Bajoriniutė ir Pr. Zdankus;
Iš bažnyčios delegatai bei skundų komisijon: kun. H. J.
delegatės su buleliu
būreliu svečių Vaičunas, Jonas Čižauskas. V.
nuvyko į La Šalie viešbutį,— i Stulpinas, A. Šlapelis ir E. Jo»
Seimo vieton.
Įvaišaitė; tvarkos pridabotoApie pirmą valandą klieri- jais: St. Šimkus, Pr. Savickas
kas Pr. Juras, Centro pirmi- ir A. Mureika; kun. Ig. Alninko pagelbininkąs, atidarė bavičius, kaipo Centro dvas.
Seimą. Pakvietė kun. A. Bal-1 vadovas, gali ineiti į visas kotutį atkalbėti maldą. Tg. Sa-Į misijas; komisija pasveikini
kalas priiminėjo mandatus, o inui J. M. Chicagos Arkivys
p-lės A. Alaburdaitė
ir Ea- kupą ir miesto valdžią: kun.
jonaitė prisegstė
ženklelius H. J. Vaičunas, M. Dauman
atstovams. A. Benaitis užre tas ir A. Alaburdaitė.
gistravo svečius.
Atsilankė
Organizacijoj yra 1(14 kuo
kun. Prof. Pr. Bučvs ir kun. pos. Tik 28 kuopos teprisiunM. Ambotas, Suteikta atstovų tė atstovus. (Kitais metais buteisės. Jas gavo "keli kiti ku
(Seka 4 pusi.).

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

AIRIJA NORI GARBINGOS
TAIKOS

KLAIPĖDOS LIETUVIAI
KRUTA.

Liepos 4 d. daugely Ameri
kos miestų airiai turėjo parodavimus, mitingus ir kitokias
pramogas. Visuose susirinki
muose išneštos
rezoliucijos
kad Amerikos
vyriausybė
pripažintų Airijai nepriklau
somybę.

Klaipėda. Liet. spaust, akcijų
bendrovė “Rytas” čia nupir
ko už 1,200,000 auksinų vieš
butį “Berliner Hof” nuo vo
kiečių. Čia mano intaisvti nau
jų spaustuvę. Be to viešbutis
pasiliks ir toliau. Viešbutis
yra miesto viduryje ir gerai,
kad teko lietuviams, nes len
kai stengiasi nupirkti geriau
sias vietas Klaipėdoj.

Chieagoje irgi įvyko airių
parodavimas. Susirinkime kai
bėjo Airijos prezidento
de
Valera sekretorius Boland. Jis
sakė, kad į 700 metų pirmu
kart Anglija kviečia airius
sukilėlius taikos konferenci
jon. Anglija siunčia Airijon
specialiu pasiuntiniu
gen.
Smuts, Pietų Aprikos Unijos
prenrierą.

Salantai. Birželio 11 d. Sa
lantų miestelyje siautė dide
lis gaisras, kuris tęsėsi nuo
12 vai. iki 9 vai. vakaro. Su
degė 33 gyvenimų ir 37 negyv
Tas \laug reiškia. Airija no
triobų. Taip pat’sudegė kele
ri taikos. Bet garbingos tai
tas žmonių. Spėjama, kad vai
kos, sakė Boland.
kai žaizilami netyčia padegt
Padaryti nuostoliai siekia 2
Praeitų parą Chieagoje pa
milionų auksinų. Padėti gesin
vogta 16 automobilių.
ti atvyko gaisrininkai iš ap
linkinių miestelių: Skuodo,
ORAS. — Gražus oras šian
Plungės ir Pateikiu.

naujame Italijos
ministerių
kabinete.
Jam tų ministerio portfelį
pasiųlė naujas premjeras BoParyžius, liepos G. — Už nomi.
puspenktos mylios Tino Genoa
Italų katalikų partijos va
miestelio Kestri Ponente komu
dai išreiškė savo pasitenkini
nistai pradėjo šaudyti į būrį Į
mą naujn premieru Bonomi.
praeinančių kairiųjų naciona
Kadangi pirmukart katalikai
listų.
iškovojo sau teisingumo mini
darbininkų už jų veikimų pašto* darbininkų unijoje, išnaujo priim Biržai. Pasvalio ap. Baigian
Pakilo kova. Pašaukta ka- sterijos portfelį.
ties gegužės įnėn. Pušaloto ir
ti pašton. Thh padaryta paštų aek rotoriaus Ilnyn parėdymu.
ruoinenė kuri tvarkos sugrąBet naujam ministerių kabi- BELGŲ KARALIUS ANG
.Joniškėlio valsčiuose praūžė
žm.nuii buvo priversta šau.ly I
„i5kini pri„sinnai kairi(1.
LIJOJE.
WASHINOT()N. — Sugryž.o iš New Jersey valstijos Prezidentas audra su ledais, kurie išmušė
ti j kovojančius. Keli žmonos .. naciona|istai jr konwrvatj.
Hardingas.
18 ar 20 kaimų visus žieminius
'stų grupės.
Londonas, liepos G. — Belgų
javus ir labai pagadino vasa
Taip vakar pranešta iš Ko
karalius
su
karaliene
ir
su
RYGA. — Komunistų trečiojo internacionalo suvažiavime Mas rojų. Išėdai buvo taip dideli,
16 žmonių žuvo.
mos.
buriu palydovų atvyko oficia- kvoje Kari Rndek pndnvė bolševikams olailsj kas valanda Imt pasi kad užmušė keletu
gyvulių:
Miestelį
Grossetto,
Tnskanilėn viziton pas Anglijos ka rengusiems pakili i kovon ir visų pasaulį padaryti raudonuoju.
Komunistai po to atsimetė
ožkų ir ožiukų ir mažų paukv v•
į savo pozicijas ir tuojnus pa- -)oj» nn,7 <D<*ną puolė knirieji ralių. Apsistojo Buckingbam
seių.
WA8HINGTON, — Į Meksiko* pakraščius pasiųsta du S. V. ku
sidirbdino barikadas
Darbo nacionalistai su tikslu išlieti rūmuose.
Daug nukentėjo sodnai ir
ro
laivu
— ('levclnnd ir Snernniento. Laivui plauksią į Tanipico ap
pagiežą
ant
radikalų.
bute. Tenai juos apgulė karei
langai.
16 žmonių žuvo ir apie 5(1
Liepos 2, 3 ir 4 dienomis drausti ten amerikonų nukalus, kuriems grūmoja pavojus. Tas pa
viai ir nacionalistai.
Vienas piemuo ta[M) ledų ap
vojus pakyla iš bedarbių pusės.
Chieagoje pavogta 60 automo
svaigintas. Ledų audros ruo
Kol-kas to apgulimo pasek kitų sužeista.
Nesenai tenai nacionalistai bilių. Iš jų vos 15 surasta.
mės nežinomos.
DUBLINAS. Airija. — Dubline ir apylinkėse pertraukti susi žas siekė apie 1—1% viorsto
buvo susikovę su radikalais.
nupjovė
rėmimai sinn-feinerių su anglais. Anglijos vyriausybė turi laikos ta platumo. Ūkininkai
Apsima būt ministerių.
Atvykusi karuomene pavarto buvo pakilę atkeršyti radika rybns su sinn-feinerių vadais. Vyriausybę atstovauja gen. Smuts.
sunaikintus javus ir sėjo nau
Markizas Della Forretn, kur jo ginklus. Žuvo vienas naci- lams.
jus.
šiandie yra Paryžiuje, ir kurs onalistas.
Tr štai kokios to kerštingo
NEW YORK. — Dviem garlaiviais iš Pranei jos čia atvežta 10,dalyvavo tarybose nukalė Au- Del to žuvusio nacionalistai žygio pasekmės.
PLATINKITE “DRAUGĄ.”
000,000 dol. vertės aukso.
Katalikai patenkinti nauju
kabinetu.

METAI-VOL. VI.

die; maža atmaina temperatū
roje.

Buvo laukiamas vėsesnis oras ir lietus. Bet iš oro biuro
paskelbta, kad vėsesnis oras
kol-kas iš niekur nepramato
mas.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Ii epo* 5
buvo tokia pagal Merehanta Lo
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų Rvarui 3.’
Prancijo* šimtui frankų
8.(
Italijos šimtui lirų
Vokietijos šimtui markių

Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos šimtui markių

5.(
l.l

1.!
.(

Trečiadienis, Liepos 6, 1921

DRKUGXS
Ar-gi Lietuvos valdžių butų
LEBTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAjBTIS

eisinga, jei leistų tieniB išga

“DRAUGAS”

moms, vien dėlto kad jie pi-

Kiną kasdien* tfakyrua ncdėldUnloa.
PRENIMERATO8 KAUTAS
CHICAGOJ IR CtKIKNYJBl

(Žemės juostoje tarp musų ir
Areštavo ir prikankino dau
lenkų karuouienių).
gybes žmonių. Areštavo ir mu

Laisvos Lietuvos Piliečiai, Žinokite,
Ką Lenkai Okupantai Daro!

Nei vieni okupantai nedrįso

ieeiai, parduoti Lietuvę sve

gyvenate ne valdžia, bet skriaudėjų gau
timiems? Ne!
savo kampeliuose be baimės ja.
Ji turi bausti tuos išgamas,
Metams ......................... t*0O
ir sotus.
Ten milicija ne tam, kad
Pusei Metų . .ar. « .trAjr. . « 4.00 ūdas, pardavikus. Jie neverti
Tiesa, gyvenimas da nevisai žmones saugoti nuo vogimų ir
BVIV. VAUBT.
luti Lietuvos piliečiais, kuo
Metams . .. I • • •
•••••>•*••*•) B.OO met piliečių teisėmis naudo lengvas. Karas su priešu da plėšimų, bet tam, kad jai j>aPusei Metų •
Prenumerata mokasl Ulkalno. Lai damiesi,
stengiasi
Lietuvę nepasibaigė. Tat tenka ir jums čiai žmones plėšti ir kratas da
kas skaitosi nuo užalrakymo dlenoa
visiems pavargti sumetant ne rant apvogti!
ne nuo Naujų Metų. Norint permai parduoti.
Ramiai Jus sau

nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Plnlųal rerlausla Bu
sti lkperkant krasoje ar expreee "Money Order" arba Įdedant pinigus 1
registruotų laiSkų.

mobilizuoti vyrų laikinai už
imtame krašte, lenkai gi tai

padarė!

Žinomo, mes lbmsko ir Sei
nų krašto lietuviai pasiryžome
įeiti kariauti už kaž kokius

šė ypač vyrus, net seniukus
70 metų. Mušė ir kankino mer
gaitę 10 metų. Daug moterų
išgėdino, o Marijonų Steckevi
Čaitę Beresnikų kaime (musų
pusėje) užmušė už tai, kad
pasisakė lietuvė esanti, ne len-

vietų, apleisdami savo šeimy
nas, nes negalima daugiau ten
pasilikti. Mes pasiryžome geriau gintis didvyriais su gin
klu rankose, ne kaip žūti bebalsėmis avimis ar paguldyti
galvas už nežinomus ir negirdė
tus kraštus lenkams užgrie
biant!

PILIEČIAI VYRAI; Buki

negirdėtus kraštus, kurių mes

Suareštuotus, nuplaktus žmo te prisirengę, nes greitai gali
nes
varinėja į savo štabus, į j ateiti ir jums tokios kovos va
Mes nutarėme geriau žūti
savo gimtinj kampelį gindami Seiuų, tai net Suvalkų kalėji-1 landa.

nė vaidų neatsimename

Tegina sau tokius, “pilie maža mokesnių savo kraštui Karuomeuė ten siunčiama ne
čius” “Naujienos”. Joms tai ginti nuo žiaurų atėjūnų, su tam, kad žmones ginti, bet
inka. Bet “Draugas” judų, pilant javų karuomenės rei- tam, kad, juos mušti, kankinti nuo įįaurių lenkų atėjūnų, ne mus.
parsidavėlių, ar jie bolševikai, kalams ir atliekant kitas prie- į įr šaudyti j
“DRAUGAS” PUBL. CO.
O kiek turto tapo konfis
kaip už jų prasimanymus savo
dermes valstybei.
Vargome ir kentėjome nuo
2334 S. Oakley Avė., Chicago. ar krikščionys piliečiai, ne
kuota, išplėšta arba sunaikin
galvas guldyti.
Bet jus ramus esate savo ru<iens. Manėme, kad ateis laigins.
TeL Roosevelt 7791
Visi vyrai pasislėpt- miškuo ta!
Jus mingesnis galas, bet sulaukė“Naujienos” da rašo, kad gimtiniuose nameliuose.
Paskutinį maistų ir sėklas
se ir laukuose su ginklais ran
daugiau ten pasi
nerandant skirtumo tarp rusų žinote, kad niekas neįsiverž į me t0>
atėmė, galvijų daug išnaiki
kose.
bolševikų ir lietuvių bolševi juos, niekas neapiplėš jūsų ir likti negalime!
Atsiųstoji vietinė karuome- no, arklius išsivarė su savim.
.
Kovo mėnesy prieš Vtibų
kų, turėtų
Lietuvos valdžia nežudys.
Galų gale daugelio sodžių
nė nieko negalėjo mums pa
būti draugiška su savo šalies
Jus nuo to visa atpratote.
pasklydo tarp lenkų
gyventojams
uždraudė išeiti
daryti.
bolševikais, nes yra taikoje ir Jums įodosi, kati niekur jau neramumas ir baimė, kad girdi
Tuomet lenkai
prisiuntė žemės dirbti, pasirodžiusius gi
draugiška su rusų bolševikais. nėra daugiau tokių baisenybių,«reikės kariautį Lenkijai 8U Vo.
daugiau karuomenės ir štai lauke be pasigailėjimo šaudo
Atsakome — tegu lietuvių kokių buvo prie bolševikų
kietija dėl kaž kokios Aukšto jau dvi savaitės drasko, plėšo, kaipo maištininkus.
bolševikai nurimsta ir nešike- bermontininkų ir kitų okupansios Silezijos ir su Čekija dėl
Gyvenimas tapo negalimas.
naikina musų sodžius.
sina prieš Lietuvos neprigulkokio tai Ciešino.
Išdraskė ir apiplėšė sodžius: Tūkstančiams žmonių gręsia
tnybę, bus Lietuvos valdžia su jus gal ir nenorite tikėti mu
Ir štai atsitiko negirdėtas Vaičiuliškius, Trakiškius, Bu badas ir žiauraus prispaudė
jais draugiška, kaip ji drau sų balsui!
1 dalykas!
rokus, Pristavonis, Paliūnus, jo kulka.
giška dabar su rusų bolševi
Bet štai mes, Punsko ir Sei- j Lenkai paskelbė mabilizaci Vaitakėnius, Ožkinius, Kam
Lenkai matomai griežtai pa
kais.
nų krašto (Suvalkų gub.) Lie jų visų vyrų nuo 18 ligi 35 puočius, Radziškius, Berezni- siryžę išnaikinti mus visai.
Geriau, kad “N.” redakto tuviai gavome patirti baiseny
metų amžiaus ir ne tik savo kus ir daug kitų kaimų ne tik Tai gi mes daugiau trijų šim
rius savo kreivų logikų susi
bių,
koklį
da
nebuvome
mate
okupuoto!e betose,
ir v*. netutralinėje
__________ zonoje, bet net tų vyrų nuo Punsko ir Seinų
Buvo laikas, kada į Lietu dėtų į “baksolį” ir neklaidin
nuo pradžios karo! Mes dau- (jjnamoje neutraiinėje zonoje musų pusėje,
pabėgome iš savo gimtinių
vą įsiveržė rusai bolševikai ir tų žmonių savo nelogiškais
giau nebegalime ten išgyventi
norėjo panaikinti jos nepri išvedžiojimais.

Neišleiskite ginklo iš rankos,
nes kitaip tapsite nukankintais ir priversti busite galvas
paguldyti už lenkus skriaudi
kus ir jiems užleisti gimtines
vietas!
Punsko ir Seinų krašto
LIETUVIAI.
Red. pastaba, šį atsišauki
mų Punsko ir Seinų krašto
lietuvių yra gavęs Jonas Sut

kus iš Nortli Side. Jis vaiz
džiai, faktais besiremdamas
piešia didelį Lietuvoj skurdų
pakliuvusių į Lenkų nuožmia

AR VERTI PILIEČIU
VARDO?

klausomybę, pavergti Lietuvos

V. K.

žmones, sugriauti jų gerovę.

Lietuviai sumušė juos ir iš
grūdo iš Lietuvos.

Lietuva nusidžiaugė. Džiau.gėmės ir mes. Pavojus praėjo.

NEVYKĘS VARGDIENIS.
Žinomas Amerikos milionie-

ir keti šimtai žmonių, daugiau
sia vyrų, turėjome pabėgti iš
gimtinių vietų. Dabartinė oku
pacija yra daug daugiau bai
sesnė už visas kitas buvusias |
Lietuvoj okupacijas!

okupacijų. Tikimės jis bus įdoinus Amerikos Lietuviams,
ypač Punskiečiams ir Seiniš
kiams.
Dėlto
atsišaukimų,
greičiausiai Gynimo Komiteto
išleistų, ištisai spauzdiname.
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Pas mus Lenkų valdžia tai I
Bet štai dabar lietuviai bol-' rius. vadinamas “plieno kara
lium”, Anrirew Carnegie mi
ševikai, gyvenantieji Lietuvo-i
“Imsiness’e”. Apsikrovęs mi
je ir Rusijoje, už rusų bolševi-j rė 1919 metais.
Būdamas gyvas jis keletą Bonais jis apsigyveno nuoša
kų pinigus darbuojasi sukelti
liai visokios politikos. Ir tai?]
darbininkus, pakelti maištų šimtų milionų dolierių paau
karuomeriėje, nuversti dabar kojo viešiems reikalams. Su metais jis paskelbė pareiški
tinę Lietuvos valdžių, išvai savo milionais daugiausia jis mų, kad norįs mirti vargdienii
kyti St. Seimų, paimti Lietu steigė visur viešuosius knygy
vę į savo rankas ir atiduoti ją nus. Rėmė įvairias aukštesnemokslo įstaigas. Jo milionai?
rusų sovietų valdžion.
naudojosi
įvairios sektos.
Tai prirodyta St. Seime do
Nereikia nė sakyti, kas jam
kumentais.
tuos milionus sukrovė. Krūvi
Tokis
lietuvių
bolševikų
nūs darbininko prakaitas jj
darbas reiškia naikinimų Lie
auksu apipylė. Camegie juos
tuvos nepriklausomybės, ver
pigiai apmokėjo. Ir jam nė Į
gimę Lietuvos
žmonių, nai
galvų neatėjo pasirūpinti tų
kinimų jų gerovės. Tai yra, jie
savo darbininkų likimu ir at
dabar kėsinasi padaryti tai, ką
eitimi.
norėjo padaryti seniau rusai
Kas darbo žmogui iš tų vie
bolševikai.
šųjų knygynų, kurie jam ne
Tuo žvilgsniu aš nemačiau prieinami ir dažniausia nesu

tarp rusų ir lietuvių bolševikų

skirtumo.
Bet už tai mane labai “susarmatino” “Naujienų” re

daktorius.

Jis ėmė

ir

rado

skirtumų. Ir kokį?

O štai kokį.

ir tokiu mirsiąs.

*•&

Tų skardų jo pareiškimų at-|

e

kartojo viso pasaulio spauda.
Tečiau jo tie gražus norai

neišsipildė. Nes kas-kita yru
norus reikšti, gi kas-kita tuo.-|
norus darbais paremti.
Tik dabar paskelbta spaudo
je, jog Andreiv Carnegie mirt Į

ne vargdieniu,

P

bet turtuoliu

•Jis mirdamas saviškiams pu,
liko apie 23 milionus dol. tur]
tų. Turtai teko tiems, kuri<|

jo neuždirbo. (Ji
darbinio
kanis-margas niekutis.
prantami t Kas iš aukštojo
Milionierius Carnegie, kaijl
mokslo įstaigų, kuriomis dar jis pats sakėsi, buvo kilęs i.|
bininkas negali naudotis? Bet vargdienių luomo. Rodos, to

-

Carnegie tiems tikslams nesi kie žmonės neturėtų pamiršti
gailėjo milionų.
tokių pat vargo žmonių. Bet
Senis Camegie 1901 metais jis nepaisant savo gerų norų,
pasitraukė iš aktivio veikimo kitaip pasielgė.
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LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS.
Jis iš priežasties IX jo Lietuvos Vyčių Seimo Chicagoje šiandien Aryan Grotto Temple
to “Kornevitio Varpus”.

s •’ >

(Wabash ir 8-tos gatvių) sta
___

“Rusai bolševikai, tai buvo

užpuolikai iš svetimos šalies.
“O Lietuvos bolševikai yra
Lietuvos
piliečiai ir valdžia
neturi teisės apsieiti su jais
kaipo

su

užpuolikais, atėju

siais iš svetimos šalies”.
Tų skirtumų
reikia pripa

Nepažįstamas.

ATSTOVAS1-^ RALYS
/Š FRANCU KALBOS SULIETUVINO
NEMUNAS
Draugo
Romanas.
IŠGELBĖTAS.

žinti. Bet tas skirtumas da la
biau smerkia Lietuvos bolše
vikus

ir

klampina

pačias

(Tęsinys).

— Kuris žmogus, Poniutė?

Jonas Vingis buvo gudrus žmogus. Vienturtis miesteleno
suims, dar jaunas bebūdamas pasiliko našlaitis. Maža tėvo
niauta teko sunui. Bet apsukrus, kėturių klasių Jonukas, ga

vo apskrities notaro raštinėje vietų. Kelis metus sąžiningai
tarnam lamas, greit kilo aukštyn. Iš apskričio buvo perkeltas
Kaunan. Čia į notaro vyriausio raštininko kėdę įsėdęs ir

daugiaus prtigurirėjęs pradėjo savystoviai darbuotis.

Vienų kartų jis grįžęs į savo gimtinį miestelį jo upielin

Jonas Vingis buvo viengungis. Jis gyveno vienas Žirniškių

sodyboje ir savo biure Kaune. Rožė net artimo savo kaimyno
nelunkė. Ji tuiput nevaikštinojo pas pažįstamus apsigyvenu
sius kituose Vingios vasarnamiuose, nė pas bajorų Ralį, turtin

gų Klevinės -dvarelio sųvininkų, taipat netoli nuo savo name

lių, niekuomet neužėjo.
Žirniškių šeimininkas buvo kuklus. Vos <lu kartu buvo
*
užėjęs pas savo nuomininkę. Jis tenkinosi jų mandagiai pas
veikinti kuomet kartais sutikdavo.

“Naujienas”.

— (Ji tas kurs išgelbėjo mano sūnų.

kėje nusipirko gražių Žirniškių sodybų. Įsigijęs ūkę jis greitu

Jei Lietuvos bolševikai, jos
piliečiai, jos vaikai kėsinusi

— Poniutė žinai kari aš nepažįstu šios apielinkės žmonių.

laiku praturtėjo.

jų už pinigus parduoti prie

— Tiesa... Bet kas man galėtų suteikti žinių?
— Aš nežinau.
*

šams ir jų nužudyti, tui jie
yra jau nepaprasti priešai, bet

Nuo to luiko, matome jį pasidalinus tarp Kauno ir Žir Nes juo daugiaus ji mąstė apie nepaprastų jaunikaičio išvaiz
niškių. Kai-kas kalbėdavo, kad jis Kaune turįs notaro biurų. dų, jo kalbų, atsakymų, vis karščiau norėjo paslapties uždangų

Jaunoji moteris pakštelėjo sau kakton.

Grįždamas į Žirniškins, sakydavo, pavargęs pasilsėti norįs, bet

— Žinau, eisiu pasiklausti pas Jonų Vingį.

ištikrųjų jis čia varė pelningų amatų. Vienų savo žemių dalį to jausmo, reikia pridurti įsimaišė nemažas smalsumo laipsnis.
Ar yra moteris kuri panašaus siualsumo nebūtų turėjusi? Kas
išporceliavo ir parduodamas gabalais pasipelnė.

• jie yra judos-parsidavėliai, jie

Ona tylėjo.

yra išgamos-vaikai.
Turbut, ir “Naujienos” ar
tinasi prie jų nuomonių ir dar. bų, jei taip smarkiai pradėjo
juos ginti. Lietuvos socijal

demokratai, “Naujienų” ben
draminč.iai, jau seniai su Lie

tuvos bolševikais susiartino.
Tai pat sulvg didelės “N.’’

redaktoriaus logikos, Lietuva:
valdžia neturėtų teisės apsiei
ti

kaip su užpuolikais ir su

Kapsuku,

ir Serbentą ir su

lenkais P. O. W. ir su dvarininkais,

kėsinančiais

prieš

— Ar tamista nesitiki kad jis žinotų?
— Tamistos Vingis man nepatinka.

Bet Rožė šiandien buvo pasirįžusi pas jį apsilankyti. Jai
rūpėjo sužinoti nejiažįstanu) pavardę, kurs išgelbėjo jos sūnų.

praverti. Dėkingumas, galvojo, mano tiesioginė pareiga. Prio

Pasistatydinęs kelis vasarnamius arčiaus priemiesčio iš- nenorėtų atspėti įdomių mįslę?

nuoniuodavo juos miesto gyventojams.

Papusryčiavus, jaunoji moteriškė, įsakiusi savo senai tur-

Tokiu buriu jis įtikrino jaunų našlę savo draugo, Petro naitei daboti Jonelio, pasuko į Žirniškių kelių. Reikėjo eiti
šlamėjo lengvo vėjalio pučiami: jų paunksnis švelnino saulės
— Aš skaitau kad jis nėra atviras. Jis žiuri į tmistų iš ,Jurkūno, apgyventi atostogų metu viename vasarnamy.
Rožė, kuri jam buvo labai dėkinga m išpainiojimą neuž išilgai upelio gražiu takeliu. Karklui drebulės, gluoksniai
puniurų.
— Kų turi prieš jį? klausė besijuokdama jaunoji moteris.

— Aš niekuomet to nepastebėjau, Muno vyrus jį labai baigtų savo vyro bylų, sutiko su tuo pasiulymu. Gedulo ištik spindulių kuitrų, žalios pievos marguliuoja, tolinus kviečiu,
ta, norėjo pasišalinti iš kasdieninių draugių tarjio, vienų viena rugių bangos liūliuoja.
mylėjo.

— Nežinau ar jis to vertas.

savo

skausmu gyventi, jos vienintelis džiaugsmas buvo mu

Ona išaugino Rožę. Ji rūpinosi Joneliu ir mylėjo kaip mo žasai Jonelis, laliai į savo a- a. tėvelį panašus.
tina. Dėlto jaunoji moteris Onai įsitikėjo ir dažnai klausė jos
putarimų. Bet ji taipat matė pas Onę keistybių, yputingai at

Ligi vakar dienos nieks nesudrumstė jos namelių rainy
bės. Ji gyveno ramini. Pridabodama savo Jonelį, skaitydavo

Dešimts kelionės minučių, ir, iš beržyno išėjus, sodyba pa

sirodo. Sodybos triobėsiai sulyginus su gamtos įstabia grože,
tarsi sunkios, netikusios patrankos riogso.

Rožė įvesta seklyčion, kurios papuošimas netiko jos sko-

Žvilgiu į Jurgį Vingį. Ir Rožė šiuo kart nepaisydama savo se rašydavo, siuvinėdavo ir meldėsi. Melstis ji įprato savo tėvelių niai, laukdama Vingio, su pasigailėjimu mąstė: Iš kurto matai
nos auklės, ryžosi rytojaus sulaukusį pasiteirauti apie uopažįs- namuose kur gavo rimtų krikščioniškų išauklėjimų. Ji visuo-, kad čia nėra moteries!

Lietuvos nepriklausomybę, ne;

tauių žmogų. Ji buvo begalo dėkinga išgelbėtojui. Ji nūn ga met tėvams už tai dėkinga ir savo darbus, vargus, sielvartu*,

jie visi Lietuvos piliečiai.

lėjo pasilenkusi prie išgelbėto kūdikio pabučiuoti jo kaktelę.

džiaugsmus malda gaivino.

Voa spėjo ji tų pastabų sugalvoti dury* prasivėrė ir šei-

mininkas įžengė per slėngsti.

(Bus daugiau).

f

Trečiadienis, Liepos 6, 192T

DRAUGAS

Klimus, J. Andrisiunas, V. Pe laidu eikvojama jų skysti . ....................................................................................................................................... .
truuskas, A. Pepšuitė, Onu O- mas, kuris turi savyje tluil»'
guitė, M. Kuvatojuitė, A. Gi- cukraus. Bet jeigu galėtume
DETROIT, MICH.
neekus, J. Puškaitė, Dr. A. šitų skystimų, apie 35 arba
G Vaičiūnas,. 1). Kulckaitė,
50 galonai kožnaiu vaisių to
ĮMDZIAVSI, GREIČIAIS! PASAULY
kiomis
dienomis
Hveuto
J
ur
BrkH
,
is>
A
stulguiskus,
Trunui suvartoti, sakykime da
LAIVAI, ŠAUNUS ATSILSIMAS
SU KELEIVIAIS.
gio parap. svet. įvyko Detroito pinys> j ZubaH> K Lupikie. rvdami uogų arba vaisių kiTen yra vietinis agentas Jūsų mieste lietuvių susirinkimas sušauk- nė> j. ft|įOgeris, S. Tamošaitis sielių (jelly), tai užsimokėtų
ar netoli Jo.
Paskelbus pinigų siuntimų ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko
tas kun. F. Kemėšio.
1300, J. Gribauskas, J. Naru- kaulelius išimti.
kiais
keliais “Draugas” persiunčia pinigus, ar gvarantųoja kad nepražus ir tt.
Į Lietuvą., Lenkiją, Ukrainą ir
Kusii iiikuuo tikslas aptaiti įkas, .J. Brazauskas, 1. \ ilimus,
Džiovinimo procese, kuomet
visas Baltiko Valstijas per nesenai įvykusį kruvinų už- J. Stulginskas, J. Sultis, V. vvšnės plėtos j džiovintoje
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų
pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Bankų. To Banko vedėjai yra Broliai
Hamburgą.
puolimų vietos žydų ant lie- Daugėla, M. Lukoš&itienė, V. džiovintojas neturi būt karšVailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
Bukauskas, J. Paterabas, J. tesnis už 120 laipsnių FalirenSAXONIA ........ Liepos 21 tuvių.
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
Išrinkta komisija iš trijų .Mikolainis, J. Klizentas, St. beit ir nekuoniet aukščiau 150
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visų Lietuvų daugy
II klesos 1180.00, III klesos $125. asmenų: kun.
Kemėšio,K. Į Maksvytis, K. Gasiunas $2.00,
laipsnių, nes Įierdidelis kaitibę savo skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus,
Taksų 5 dot
Krespaičio ir S. Ambrozo, ku-jJ. &ilagėnas.
nimas sugadins vyšnes.
ten išmoka per paštų, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj.
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON
rie
nuvyks
pas
miesto
majorų
Įj.
Jagminas
.................
10.00
į
--------------------------L1VEKPOOL AR GI.ASGOW
Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visų sumų pažymėtų musų kvitoje, neat- =
su paklausimu kodėl Detroito I A. Girdžius (laisves bonų) 2,.i0 C1CER.0S LIETUVIU D0
BERENGARIA .................
Liepos 4
imdamas nei vieno auksino.
jerET
AŲUITANIA ........................... Liepos 5 policija nesistengė numalšinti Kun. J. Šeštokas aukojo 100.00
CASTALIA ............................. Liepos 0 įsiutusių žydų minių atakuo- Marijona Šežtokiutė .. 100.00
Už pristatymo tikrumų atsako “Draugo” Administracija.
ALBANIA ............................. Liepos 12
MAURETANLA ................. Liepos 14 jančių lietuvius.
Kun.Daniunas pasižadėjo 25.00
Klauskite pinigų kurso “Draugo” Ofise. Ne Cbicagoje gyvenantiems tų pačių die- 3
Su
visokiais
dienraščio
Beto p. Ambrozas, p. Aby-I Po $1 dol: M. Audriuškevi
nų
išsiunsime atsakymų laiškeliu.
S&tfV?
,
“Draugo” reikalais galite krei
sala ir kiti kalbėtojai nurodi- I čia, A. Janušauskas, J. Petrai- pties į vietinį agentų, A. VA g
K
Tai. Canal 297 Vok. Canal 1X18
nėjo reikalų remti savus “biz- tis, R. Nausėdienė, V. Mače LANČIŲ. Pas jį taippat ga
nierius” ir nepeuėti savo pra-ponis, J. Valaitis, V. Dovydai lima gauti knygų.
| 2334 South Oakley Avenue
Chicago, III. |
kaitų žmonių persiėinusia to- tis, G. Stankevičiene,
“Draugų” galima gauti šio
Lietuviu Gydytojau Ir
kia neapykanta prie lietuvių, Po $2 dol.: VI. \ aitkus, \. se vietose:
Chirurgas
HiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiininiimHitiiiiiiiiiiiiuiuiuiwuiuiMiuiiiiuiiiiiuiiiiiiiiimiuiHiMMiniwHiiiHiiiiiHUiiitiiuiHiiiT
jog nesidrovėta surengti tokį Daugirdienė.
A. VALANČIUS,
1U1 So. Hoboeg Street
žvėriškų užpuolimų sužinota Šiomi komisija kreipiasi į
▼olando*.- lt Iki 11 ryto: 1 1U 4
1522 So. 49-th Avė.
=
po plot. t Iki t vakaro.
jog vis-gi kiti žydukai mušei- visus netik Chicagos lietuvius,
DARBININKŲ UŽEIGA,
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448
[uropean
A
merican
guriau
kos tapo suimti ir teismo mi-P)et ir visos Amerikos tautieDr. V. A. ŠIMKUS
1447 So. 50-th Avė.
Lietuvis Gydytojas, OUrurgM lt
bausti po 60 dienų kalėjimo.jčius kuria vertina ir brangina
JONAS ŠILEIKA,
Fabionas ir Mickievicz ved.
Aknieras,
3107 So. Morgan Street
Keturi guli ligonbuty ir kuo-1 kun. prof. Pr. Bučio darbui
Teleteaae PaUmaa
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fablonaa
1505 So. 49-th Ct.
**ok
a.
Halsted st. Okicaao.
CHICAGO, ILLINOIH
Siuntimas pinigų, laivakor
Dr. P. P. ZALLYS
met pasveiks bus teisiami.
pušų katalikiškai visuomenei,
Valandos: 10—12 U ryto 1—1 ir
N. TAMAŠAUSKIENĖ,
Telufonas Vardą 50*3
8—8 vakare Ned. II—n 18 ryto.
Lietuvis Dentistas
tės, pašportai ir tt.
A. J. P.
siųsti aukų į kuriamąjį jo
4839 W. 14-th Str.
Valandos: — 8 iki 11 18 ryto:
1O8O1 Bo. Mlehlgan Aveaaa
NOTARU ŪSAS
6 po pietų Iki 8 rak. Nedėlio
P. S. Pereitų kartų aprašy- vardu fondų. Kapitalas pūsi
Kaeelaad, III.
Hcal Estatc, Paskolos, Inaortaai
tais
nuo 5 Iki 8 ral. rakars.
VAlJtNDOfli 9 ryto Ud • roiare.
Ir lt.
me apie šį nuotikį invyko klai- H’ks prie Lietuvos universiteto Ant pardavimo grocerne nu profTel. Pttllmon *41 Ir S1MC.
809 W. 35th St., Kamp. Halstcd St.
t
r*- —■ -»■ j-T da kurių šiuomi atitaisome p. teologijos ir filozolijos laku
perte, parsiduoda 14 priežasties ligos.
TeL Bouievartl 011
Vai.: 9 iki 8 kasdieną
Ambrozų neišmetė žydai perlieto, o is fondo nuošimčių kas- Atsišaukite:
Vok.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak.
4iiili So. Hcrmitagc Avc
VALENTINE DRESMAK1NG
imiiiuuiiiHunitMiiMttiiiiiMiiiiuimmii
Ned.: iki 8 po pietų.
langų 14 trakų atvažiavo ne Įmet naudosis neturtingi trilo
1900 S. Hakted Str.
COLLEGE8
Tel Yanls 5824
[6205 8. Halsted, 2407 W. Madlaon.Į
policijos, bet žydų mušeikų. gijos fakultetų lankų studen
Tel. Canal 9118
1850 N. Wells St.
tai.
137,14txkykJo« Jungt. Vala^Hom.
Valandos: 19 ryto Iki S voJum
LIETI VIS TARDAU IEJAS.
M Ako 61 avimo, Patteynų - TOrpb • r ■ fkyvenlmaa:
Kadangi norima greit išva fiiuotui turiu Jauuė 'pasigtus#4t Lie
io, Deslgniag bizniui ir narnama^
NEW YORK — HAMBURG KUN. PROF. PR. BUČIŲ
tuviu vlsuvipent-i kad aš ėhg Lie t
2011 W. 63rd SU.
lytątoa duodamos dyk At, Dlplof&al '
žiuosiant
kuių
pęof.
Bučiui
ĮDANZIG — ĘIBAl/
tuviams pata/ją.'atoju pas L. KLEIN
VARDU FONDAS PRIE LIĘ
[Mokslas
lengvais
»tmokėjimai
Yri. Pnospeet 844 8.
duoti surinktos sumos Čekis, prie 14-tos ir Halttad gatvių, tai-gf
^Klą.sba dienoutia lr vak&rata. Pa-1
■
ADVOKATAS
TUVOS
UNIVERSITETO
talaukit knygėlėa.
SAMLAND.............Liepos 16
dėlto piašome nesivėluoti. Pa brangus tautiečiai esate kviečiami J
Ofisas IMdmlestyl
Dldmlestyl i
Tel.
Seeley 1648
L.
KLEIN
dideiia
krautuvė
ir
pas
AUKOTOJŲ
SĄRAŠAS.
3-čia Kliasa Tiktai
sižadėjusių aukoti prašome at mano reikalaudami JOE SHIMKUS J 29 South La Baile Street g
8ARA PATEK, pirmininkėj
ari,a Numeris 4-tos.
silyginti.
Kambarį* 8X4
»Šv. Kazimiero Akademijom
g
Telefonas Centrui «3W0
Visiems aukotojams tariame
{ėmėjų Jr-ja (per pirinųiinke,
Parsiduoda 2 pagyvenimų medinis
širdingiausių ačiū.
Tiesus Putaruaviuias
Gydytojas lr Chirurgas
namus, lietuvių apgyventoj vietoj unj.
i-nių A. Nausėdienę) pasižnV&k&raia, 812 W. 33rd St.
Aukos, siunčiamos Draugo ..mavos KatYftįj|-*.4l''u ‘"-i r..n laši
4442 So. VVcstcrn Avė.
Telefonas: Yards 4681
NEW YORK - HAMBURG lėjo*.. r $lot).yo
barber-shop, tub.S gera pr<'tm bar
redakcijom
Praktikuoja 30 metai.
Telefonas' Lafayette 4146
benu!, elektra investa. Atsišaukite
Parankiausias Kelias Rusams ir
Kun. N. Pakalnis paaukojo
Chicagos Fed. Aps.
Ofisas 814X So. Morgan St.
pas
Lietuviams
Valandos; 9-11 rytais 1-1 po

LIETUVIAI AMEKKOJE.

Kaipr “Drau
- - - gas siunčia Pinigus j Lietuvą
x

i

Į

DR. P. Z. ZALAT0R1S

Visiems (domu žinoti

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius

|

Dr. M. Stupnicki

DR. A. L YUŠKA

Red Star Line

I

V. W. RUTKAUSKAS j

J

American Line

DR. A. K. RUTKAUSKAS

DR. G. M. GLASER

Dideli Ir Modemiški Twln-8crcw
Laivai

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

100.0(1

Kun. prof. Pr. Bučys 100.00
Kun. U. J. Vaičiūnas pasi
MANCHURIA .... Liepos 14
žadėjo ..................... 100.00
MONGOLIA.......... Liepos 28
3>eia KUasa Tiktai
Kun. Juoi Čužauskas paau
Atsišaukite f Kompanijos Ofisą.
kojo ......................... 100.00
14 N. Dearborn St.
Chicago. Metropolitan State banko prez
Arba pas Lokalius Agentus.
Adv. Jonas Bronza paaukojo

Fondo Komisija

Kertė S3-ro BE,

Antuuu Janaiiska

1563 \Vculuorlli Avc.

UUKago.

g

Kai-kurie ir smulkesni au
Canal <222
kotojų tik pasižadėjo, bet lin Parsiduoda biznio namas labaipiglai
C. 2. CHERRYS S
lietuvių
apgyventoje
apylinkėje,
8
LIETUVIS
DENTISTAS
»
kėjai nepažymėjo. Užtai suau
metai kaip statytas, šešių pagyvenimų *2201 West 22-nd & So. Leavltt 81.*
kota pinigų suma nesutinka su atsišaukite
O
Chicago
*
^Valandos: 9:80 A. M. to 18 N.jį
Jonas Pulkis
aukuotojų sąrašu. Galima tik
"
1:00 P. M. to 8:09 P. M. fc
4551 S. W«mmI SI.
Chicago, III.
rai pasitikėti pasižadėjimus iš P. H. savininkas yra ant trečiu la
iiimiiiiiirmimmmiiiiiiimiiiiiiiimsiiiii
tesės, ir kuogreičiausiai savo bu iš galo:
...................................... 50.01'
auka atsiųs Draugo redakci
.Metropolitan State banko virš
Paroiduoda groserne lr pieno stotis
jom
J. Krotkus paaukojo 50.00
(Mitk Depot) su visti mašinerija
S. D. LACHAWICZ
elektrikinis moteris Stirna, boileris
.M. Žablokas paaukojo 50.00
LDCTUVTS GRABORIU8
LIETUVIS
Sterlizlng boksas pieno pilama ma
DŽIOVINTOS VYŠNĖS.
I Patarnauju lal<1otav4ae kot>l*1auala. RelGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šina
2
arkliui
1
pieno
vežimas
Exįkala meldila atettaaktl, o mono darbai
Kun. A. Deksilis paaukojo
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
vežimas lr bogo. Lietuviai pa
8259 Soatb Halsted Street
......................................30.00 (Prisiųsta iš Am. Itaud. Kryžiaus) preso
Chtoago, m.|
|X*14 W. Urt PL
Ont virtame balverenl State Baofc
sinaudokite šita proga kuri
neša
Tel. Goa
91W
dideli pelną, priežastis
pardavimo
Valandos nuo 16 iki 12 ryta: nno
pasižadėjo ................. 20.00
2 iki 4 po pietų; nuo 7 )kl X vok.
važiuoju Lietuvon.
Birželio
ir
Licjios
mėnesiai
Kun. Ig. Albavičius paau
Nedėliomia nno 19 iki U,
150 Kenslngton Avc. Rosclaud, III.
-tai
vyšnių
laikas
Amerikoj.
Teleteaae Tardė 9644
kojo............................ 25.00
iiiiiniuimiiiimiiiuiiiiuuiiimiimiiiiiiu
ĘjTel. Canal 267
Po 10 dol.: Bcrn. Nenartonis, Visi mėgsta vyšnes dėti į bonANT PARDAVIMO
nė ir Oroeern-3 geroj vietoj,
Į DR. C. K. KLIAUGA i •Juoz. Šimkus. Dr. A. Rutkaus kas žiemai, bet mažai šeimy- Dučei
biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
LIETUVIS DENTISTAS
kas, Petras Cibulskis Kun. iiinkių žino, jog vyšnių džio žastis išvažiuoju į Lietuvą. Atsišau
E IMI So. Halsted St., Chicago, ID.S
vinimas via lengvesnis ir eko- kite:
r. Vaitukaiti
830 W. 35 Plaee
Kampas 18th St.
nomiškesnis būdas, negu dėji
Evalaad.: 9—12 rytą. Ir 2—I rak
g Perkėlė seavo ofisą po anas
|
Po $5 dol.: Alck. Krupša, I*.
UIIUUIIIMlUMIlIlIliMimiNIlllUIIIIUNtlIU Butkienė, M. Fremyn, Kun. P. mas į Įkinkąs.
Parsiduoda namus iš priežasties J4729 So. Ashland AvenueJ
mano vyro išvažiavimo i Lietuva, la
Kančiukus. J. Naujalis, Kun. Sablžios vyšnės, ypatingai bai
HpcdJaliRtaa
puikioje vietojo namo kaina tik
gDŽIOVŲ, MOTERŲ lr VYRŲ LIGUg
MJ. Arnbotas, O. Nugaraitė, D. ki(;to> tamsiai raudonos, kaip f3,300.00 teiksitės atsišaukti.
Telefono* Armitog* 9770
gValandosnuo 10 Iki 12 Išryto: nao|
ANTONINA JI oKlENV
Kuiiiulaitė, Kun. A. P. Baltutis, ,a' taitaiian, Ling, Lambert 1653 So.
MARYAN S. ROZYCKI
Rockvvill St.
Cliicogo ■2 Iki B po pietų: nno 7 iki 8:89g
MUZYKO8 DIREKTORIUS
S. šlusnius, A Dargis, Pr. I tūba Dikčiumi gali Imt vartojaSvakar e Nedėliomia 19 kll 1
Mokytojas Plano, Teorija* tr
——
Telefonas Drezel 988g
Zdankus.
"K,s rwiinkl? vietoje. Bugščios,
Kompoalcljon
IMI M. Wentrrn Aro,
B. Kekleckas $3.00.
Iarha lajinės, vyšnės lengvai
Chicago, III.
Dr. M. T. STRIKOL’IS Į
Po $2 dol.: J. Fabijonas, Pet
B
Lietuvis Gydytojos Ir Chirurgas ■
Pilone Seeloy 7489
lirit.-iius, A. Budriu, Ii. Jutu- ""l'l“ut v.vž,l,'s> nu-kinti kote
Peoplce Teatro Name

DR. S. NAIKEUS

> DR. CHARLES SEGAL J

lis, J. SiiMunavifiuu, A. Benai- l,u" lr lSlue,'t

Tel. Randolpb 2898

Pankui

Il616 W. 47U> Str.

Tel. Boul. 1««»Į

"Valandos: 4 Iki 8 vak. Nedėl 19S
Košt. i, liūdėti jus atskirai ant hoitelės ■iki
12 ryte.
■
ir lentelę įdėti į džiovintojų.
ADVOKATAS
Rcs. 2914 W. 43rd Htreel
OUmm vldumiantyj
ryto Iki piet.
tė, A. (iairaitė, S. Jaknhaus. Jeigu vyšnės-lidelės, gulimu gT< I. Nuo
AHHOGIATIOlf BLDG.
Mc Klnlcy 263
|
19 Se. L* Šalie M*.
kas, Rup. Andreliunas, M. Ze.l'"""11 ■’« k“l'|ehus, liet tokiu
Valandos: 9 ryto Iki B po pintu
Panedėllals iki B rak are
maitikė, A. Pocius, B. Pan
Nedėliomia ofisas uždarytas
i
DR. S. BIEžlS
kauskiiuiė, A M. Banis, J. ]
LIETUVIS GYDYTOJAS
n
“
Nereikia
daugiau
kankintis
be
miego
Sugnorius.
IR OHmURGAS
per ištisos naktis bu verkiančiu kūdikiu,”
9201 Waat X3nd Stanet
Po $1 dol.: J. Grisius, Pan
ji
pareiškė,
“
nes
aš
jom
duodu
BAMB1N0
|Tel. Canal (222
Dr. I. E. MAKARAS
kauskaitė, Jakštienė, S. Juce■ Itea. SI 14 W. 42nd Street
ir paguldau | lovą.”
Tel. MoKinloy 49ll|
Lietnrys Gydytojas Ir dtlruruan
vičia, J. Petrulis, M. Stanke
Į Ofisus 1OMIO So. Mh-hlgrui Are.
Mėšlungis, dieglys,
vičių, J. Valaitis, J. Šileika,
[Vai. 10 iki 1S ryta; 2 iki « po
suiręs
pilvas, pcrpŪni
plot. 1:29 iki 1:99 rakate
V. .M. Stulpinas, St. Statkaus
AMERIKOS LIETUVIŲ
vuduriai
suteikia mažy
Reeidenclja: 105X3 Trrry Are.
kaitė, J. Lukofiuitė, M. Benai
Tel. Piillman B4B
čiui borcikalingi) nes.
tė, .M. Panavas, B. Abromuitė,
magumą.
Mokinama: angliško* lr lletuvllkoa
S. .šimulis, A. Sasnauskaitė,
kalbų. arlt/netlko», kaygvedy*tė*. steI. Vilimas, A. Bultitienė, V
nografijon. typcwrttlng, plrkiybo* tei
J. P. WAITCHES
sių, Huv. V ola t. istorijos, abolnos isto
pašalina
žinot
nesmagumus.
Kūdikiai mėgsta jll Jie prašo
Butkienė, Ona Gai.biitė, Pr
rijos, geografijos, polltlkinėa eokaoLawyer
daugiau*. Aptiekoso parsiduoda po 50c. arba norint, kad. prinujos, pllietystėe, dalilarskystė*.
M. Jurus, A. Vinculavas, O.
I4ETUV1M ADVOKATAS
BiųstURv in per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
4001 South Ht-rmllage A.o.
Mokinimo valanda*: nuo 9 ryto Iki
Aleliunienė, A. Andrieiunas, J.
Tel. Roulerard OOHO
4 valanda* po plotų: vakarai* nuo 4
F. AD. RICHTER & CO.
Zauleviėiutė, Ona Sautulaitė, I
iki 10 vai.
11003 8. MS hlaun A»e.
Rnseland. DL
3rd
Avenue
£e
35th
St.cet,
Bcrough
of
Brootlyn,
Nevr
York
City.
M. JarominHite, J. Z«k<v J. I
3106 S. Hakted St., Chicago.

A. A. SLAK1S

lis, I'. Vulni.diiti',

Mokykla

B A. 3VI 3B I KT o

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldttniais tiktai po pietų 2 iki 8.

^Telefonas

Boulevard 1199

I DR. C. KASPUTIS

nuiiiiiiiiiiinmininiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiN
Rea. 1139 Indepcndence Blvd.

DENTISTAS
8381 South Halsted Str.
alandoe: 9—19 A. M.
1—B; 7—1 P. M.

*
*

r

* axa#atja#aAja*aAfl#axa*ata»5

Telefonas Von Barčo XS4

DR. A. A. ROTH,

TeL Drover TIK

Raaaa Gydytojas rl Chirurgas
Spedjallstas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų lr visų chroniškų ligų
VALANDOS: tS—11 ryto X—1 »c
pietų, 7—8 vok. NetoUomls 10—IX A
Ofisas 8354 So. Halsted St., Chleage
Telefonas Drovcr 9a«8

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
4719 80. ASHLAND AVRNUI
arti 47-eoe Gotvto

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9
Seredomts nno 4 lig 9 vakar*

aiimnHiHfiniNiititfHinininttitfiuiinr*

IJ.S.MlAILžajSK',;
(irncrnllal Sirmtnl

OntrulA.

Ir

Itytinre

Kumpo.

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
Veža tleetal

|

Llepojų

via Danr.lr.

TIpbI IratiMportncIJa lt laivo Į laivą
IH'1»KON Liepos 13. Kogpjuflo 30. Spalio 15
l'RINI KSS M STOIKĄ licpoa 83. UuKoėjo 7.
13ITOMAC I.lepo* 2S ItuaMŠJo lt, sptdlo 20
Iš New York o Omini | « HKItlIlII KO — HltKMEN
AMKItK'A Liepos 23, KuapjuMo 24 ir
ŽS
LBOKUK H'.tMlKM.TIiy KiigpjuCIo 3. Kugpjiifio 27, l<ng»ėjo II
K. W. KKMPK. Gm. IVratrrn ■>a<..rniirr Saonteu 120 N. la Halio Htr. Chlra«e.I

_

DR. I. M. FEINBERG

Gydo spcdjallal visokios vyrų *»
moterų lytiškas liga*
2401 Madlaon Str., kampa* Weo>
tern Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.

CKleago. UL

8PECIJ AUSTAS
Motarlškų, Vyrifikų, taipgi •iro
niškų ilgą.
OFISO VALANDOS: Nno 19 ryto
iki S po pietų, nno 4 IKI 8 valan
dą vakare.
Nedėliomia nno 9 lkd 8 po pint.
Telefonai Tarto MT

iiHiiiimiiiiiiiiiniiiiiHiiiiimiiimiimiiiiiiHmiiiiiiHiiiiiiimiuiiiuiuiiiMiiiiiHiiiiiĮ*

I

DIRBTUVĖ

Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- |
lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų.

A. J. POŽĖLA
1908 W. Division Str. Chicago.
umiiiiiiiiiiuiiNHiiuNHiiiimiiiiiiiiiNNiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiIš

MONTREAL į

HAMBURG, DANZIG ir LIEPOJU
THIRD
CLASS

iCAmPA- UNE

Tiktai

victuiH

ticsUH kelius

|

THIBO

CLASS

llaltlko Portua

S. S. PGLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
gonto. Pulkus kambariai atsilsiu! Ir rūkymui. Yrt
daug kambarių ėviein ypa.om.
Dvi plalc.Miių tnformscljų Ir kainų «UaiHauUte |
Komp. Ofiso, arba p«» lokaliu* agentas 14 N. Dearborn St. Chicago.

Valgi*

labai

==

11 Ihllllilllilllllilllllliliiliilllliuiliiiiiiiillillllilillllilillkililllllllllllllllll

ORMOnlB

=

TreSiaęLifuis, Liepos 6, 1921

-=

IlilIlIlilIlIlIlIlIlIlItllHllllllHIIIIIIIIIIIIlMHIIIHIIIIllllilIlHIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIllllHIIIII IIUIIIIIIIIIIIIIIllllllllHimillllHIlllllllllllIHUiililHIHlHliHHilhlllUlliHUIHIIHIIIHHIIIIIIIIII IIHinilIr-Įimij.lU

Rengia Liet. Vyčiu Chicagos Apskritys

■

Varpai

Trečiadieny, Liepos 6,1921
Aryan Grotto Temple,

99

8ta ir Wabash Avė.

Pradžia 8tą valandą vakare
Tai paskutinė bus proga pamatyti šį veikalą. Ji vaidins 107 L. V. C. Apskr. choro na
riai. Teatras yra įrengtas su modernišku vėsinamo sistemų. Tat karštis jus nevargins. Įsigyk tikieta iš kalno nes gali jų pritrukti.

Tri-akte Komiška Operette

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiniiii!iiiii. iimiiiiiiimiiiiiiiiiiiriiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiMŪiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiHuiim7ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimnm7i7i7i7i7i7iiiii7iiiii7i7i7i7i7i7i7i7i7m?Hm7uirmHHHHuuririnHUHi7HM

CHICAGOJE.
IŠ LIET. VYČiy SEIMO

MIESTO MAJORAS LIEPIA
MAS VYKINTI “SAUSĄ
JĮ“ ĮSTATYMĄ.

(Iš 1 pusi).

davo daugelis atstovų, kurie
atstovaudavo po kelias kuo
pas). Įgaliotų atstovi} yra virš
Šimtas. Būrelis kunigų ir mo
ksleivių svečių gavo atstovų
teises. Nemažai svečių atsi
lankė.
Padaryta pertrauka vienai

“LAIVAS’*

•"

Girdi, nieko nereiškia, kad
nepaskirta išlaidą.

‘Anti-Saloon league” superitendentas McBride paskel>ė Chicagos majorui Tliompsonui pareiškimų,
kad jisai
Oliieagoje vykintų nesenai pra
vestų valstijos įstatymų leidi
mo buto naujų prohibicijos įsatvnių. McBride sako, jog gu
le matoriaus uždėtas veto ant
skiriamų tam tikslui lėšų nie<o nereiškia. Kaip
miestas,
ai p apskritis turi nuosavas
ėšas vykinti kiekvienų valsijos įstatymų.
McBride to įstatymo pildy
mų primena ne tik majorui,
ict policijos viršininkui
11
valstijiniam prokurorui.
Indomus daiktas, kas bus
atsakyta į McBride tokį ne
paprastų bipokritinį uolumą.
Nes kuone visi tie, kurio sto
vi prohibicijos priešaky, turi
rųsis prisikrovę svaigalų.

Šiuo pranešame, kad “Lai
vas“ ligšiol su Draugu plau
kęs, nuo liepos 6 os dienos savystoviai iriasi į plačiąsias
kataliką visuomenės juras.
Už naudojimąsi Laivu me
tams $1,50;
pusei metą 75
centai; atskiras “Laivas“ 5
centai.
Visi, kurie nori, kad ir toliaus “Laivas“
pas
juos
plauktą, prašom kuoveikiausiai jį užsisakyti.
Adresuokite: “Laivas“, 2334
S Oakley Avė., Chicago, III.

moję visai nejauku sėdėti sve
tainėje, pilnutėliai prisigrūdu
sioje žmonėmis.
Jau bene trečias ar ketvir
tas metas tenka matyti tokias
iškilmes. Kiekvienų sykį patėmyta, kad išleidžiama daug
jaunų energingų pajėgų, mo
kykloje išauklėtų. Prie toles
nio atsargaus mokinimo ir
lavinimo daug iš jų galėjo su
sirasti savo gyvenimui skirtų
laimę. Bet, ant nelaimės, kaž
kodėl, tarsi, ištvermės pristi
gę, išėję per mokyklos duris,
nelaimingai apsiautę gatvės
kultūros
žibučiais,
atšala,
užmiršta visus pasiketinimus,
idealus ir aukštesnio mokslo
troškimų. Man rodosi, kad iš
dalies Čia yra tėvų apsileidi
mas. Seserys per 8 metus iš
mokinusios vaikėzų ar mer
gaitę sugrąžina tėvams su vi
soms pradinėmis ypatybėmis
šviesto žmogaus. Čia reikėtų
tėvams saugesnį žvilgsnį mesti
ant jų, kol dar jaunoka, lanks
ti valia, netaip lengvai pasi
duotų išlaukinėms aplinkybė
ms. Jai tų rupestingiaus steng
tųsi sergėt, tikrai susilauktų
daug geresnės, malonesnės pri
augančios šeimos.

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI
TE LAIŠKUS.
Chicagos
pašte (vidumiesty)
prie Adams ir Dearborn gatvių
randasi atėję iš Lietuvos laiškai
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių delei adresatų persikėlimo
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės
įėjus po dešinėj pusėj), prie
pirmo langelio, ant kurio viršaus
parašyta ADVERTISED.

1—Aliasarius Juozapas
2—Alisauski A.
7— Ambrozas Vladas
8— Cattusis Jurgis
26—Ceniko Juozapui
33—Dailvdė John
3G—Eicdrigianus Juozapa
42—Orinis Ladislovos
45—Gedvilas Antanas
56— Janestesicnė J.
57— Janiūnas Danielius
60—Jesenska Klementina
63—Jesokaitis Mike
65— Vaitiekų Juozapas
66— Jakubaiticnė Marijona
69—Kavaliauskui Juzef
72— KercRauskaR August
73— Klikunas Joaip
74— Klumplevicz Joe , .
76—Kruzą John
77—KruRas John
83—Krasueni Bronislnvv
85—Kulikauską Martin
90—Lapusta Jonas
103— Madeksos Petras
104— Maeejevski W.
105— Milistei Emilijai
108—Manelis Mr.
111—Miela iškiš J.
117—Grigianei Mortar
127—Navickienė Da m i cele
130— Norkus J.
131—Pajudis Jonas

132—Paliunas Mieilavas
135—Parmalienė Emilija
138—Petkus Valere
139 Petrauskis Zenon
140—Petrauskis Zenon
149—Poremskiui
151— Jamisauskis Pranciškus
152— Pranas Mr.
153— Pucierejs Vladas
154— Prakapoviui Aleksui
164—Rinkis Stasys
166—Sabliekas Petras
174—Skipitis S.
180—Stukonits K.
187— Sudaitis Mateušas
188—Sveikauskis Aleksandra
189— Tamakaitis George
191—Tamošaitis Julionas
198— Viraulas Šimėnas
199—Varnagiui Juozapui
200— Vaitkienei Onai
201— Varpiotas Frank
205—Vaitiekaitis Stanislav
211—Vinetish Peter
215—Vondernis Juozapas
217—Valanis Antoni
221—Zadeikis Louis
223— Zupra Jurgis
224— Zyseara J.
225—Zungulis Juozapas.

Ir paukšteliai SAVO namų tu
ri, Ik kožnas žvėrelis SAVO
namų turi — Tai kodel-gi
Tamsta SAVO NAMO turėti
negalėtum?

valandai pietums.
Mes
parodysime Tamstai,
kaip
Popietinėje sesijoje išklau
lengva Įsigyti savo nnnins, atidedant
po keletą centų kožną dieną.
syta Centro valdybos raportai,
NUO EKSPLIOZIJOS ŽUVO
Tamistal laikas pradėti mokėti ran
priimta presos komisijos pa
7 ŽMONĖS.
dą pačiam sau Ir tuoml Ifigelbėtl sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių
ruošti telegramų tekstai: Jo
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti
Standard
Oil
kompanijos
Šventenybei I’opežiui Benedi
nuo skreplį. Tamstos gyvenimas rei
sandely,
Wliiting,
Ind.,
ekskalauja linksmų vietų, gražių parkų,
ktui XV-tam ( sustatyta pran
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
pl iodavo gazoliną. 7 žmonės
ros transportacijos, tai yra tokių vie
euzų kalboj). Lietuvos Prezi
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais
žuvo
ir
26
sužeista.
Nuostolių
dentui, St. Seimui ir Kabi
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
padaryta daugiau vieno milimis yra šios aplelinkės: 78-ta gat
netui, Lietuvos Atstovui Avė ir Ashland Avė., 69-ta gatvė ir
ono
dolierių.
Deputy
koronemerikoje V. Čarneckiui ir Suv.
VYestem Avė., 63-la gatvė ir Ke<lzie
ris Nevvton pradėjo tardymus.
Avė., arba “Parkholme”, “Portage
Valstijų Prezidentui llardinPark”. “Westfield”, “Westwood”, ir
Ne visi žuvusių žmonių la
gui.
taip toliau. Padaryti savo gyveni
vonai galimi indentifikuoti.
mą taip gražiu yra labai lengva.
Ivun. Tg. Albavičius perskai
Mes priimame labai mažus JmokėEkspliozija juos taip baisiai
Tiktai 50 mylių nuo ClraKos j pie jimus ir mėnesines sąskaitas suren
tė kun. F. Kemėšio seimui
kliūčių. Gaunate
subjauriojo.
tus arti upės Ir automobilių kelio giame be jokių
prisiųstų referatų.
Skaityta
davežant augalus o ypatingai anks "deed” ir gvarantuotą "title pollcy”
tyvas daržoves } čia per dvi va su gvarancija visoj Amerikoj žinomos
IŠGELBĖTOS MOTERYS SU
seimui atsiųsti pasveikinimai:
landas laiko, ūkės po 40lr 80 akrų Chicagos Title & Trust Kompanijos.
parsiduoda labai pigiai ant laniokeA- Duodame namus kokių tik Tamstos
VAIKAIS.
kaikurie žodžiu sveikino sei
Truputėlis.
čio Tal-gl Lietuvi jeigu manai ap širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
mų. Seimas daug atjautos iš
sigyventi ant ūkės tai čia dabar ge jų pagyvenimų. Dabar Jau pradėjo
Vakar pakilo gaisras maisto
riausia proga Ir laikas yra važiuoti me statyti daug namų.
reiškė gerb. kun. Prof. Pr. GAISRAS, AR UGNIS?
PRANEŠIMAS.
Kas norite pasinaudoti
abeinais
ir pamatyti derlinga juodžemi, au
krautuvėje
po
num.
2100
West
Bučiui, kuomet jį j komisijas
ŠAUK “1313“.
galus, daržoves ir t. t. o baabeionės pienais atsišaukite pas mane ypatiš21 gat. Atvykę gaisrininkai
L. R- K. Fed. Chicagos Apsapsipirkti sau farma dėl permainos knl nes tokiu budu snčėdysi duug
perstatė ir kuomet jis Seimų
savo būvio Ir palikti neprigulmlngų Pinigų. Rašyk arba telefonuok •—
sveikino vardu Marijonų kon Seniau, kuomet namuose pa iš antrojo augšto išgelbėjo '7 kričio projektų komisijos su
pasiturinčiu Ir pralobti ateitlje. Pla
ADAM MARKŪNAS
tesniu žinių apie važlavima auto
sirinkimas perkeltas iš prie
gregacijos ir Šv. Kazimiero tildavo gaisras, buvo galima moteris ir 2 vaiku.
Sales Manager
mobiliais
(Excurslon)
Ateik,
rašyk
elefonuoti “Main O.“ Atva
žasties Vyčių Seimo. Vieton
vienuolijos.
telefonuok pas
847 First National Bank Bldg.,
MOKSLO METŲ UŽBAIGA. Liepos 5-tos d. į ateinantį utnr
žiuodavo gaisrininkai.
Anton W. Radomski
68 W. Monroe 8t.,
Jau šitame Seime ne vien Kuomet į namus įsikrausChicago, III.
ninku Liepos 12 dienų.
2257
W.
23rd
Place
inteligentai ima dalyvuma tvdavo neprašytas
(Pabaiga).
Telephone: Randolph 7400
svečias,
Rašt. P. Cibulskis
Tel. Canal 1655
svarstymuose, bet žymiai da nivo galima
telefonuoti
lyvauja ir darbininkai veikė ‘Main 13.“ Tuojaus atpyškė- Ilgėlesnis programos nume
!■■■■■■«!
ris buvo — komedijėlė “Jo
jai. Matytis, kad Seimas tik davo policija.
B
■
rai demokratinis. Ne taip kaip Bet šiandie telefonąvimas nukas Melagis“. Joje lošė šeši
lošėjai.
Apie
lošimą
nedaug
ką
■
praeitais laikais butą.
Main O“ ir “Main 13“ jau gali beparašyti. Visi gerais no ■
■
■
Nors kaip kur ir pašnabžda panaikintas.
rais, o kada pas žmogų yra ■
ma, bet gilaus politikavimo Telefonų kompanija paskel gerų norų, tai yra ir vilties,
dar neapsireikšta. (lai visas bė, kad kaip gaisrininkams, kad kitų sykį dar vienų, kitų
Idant supažinti plačia Lietuvių visuomenė su pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Ko-operativiška Teatro Draugija (Lithuanian
Seimas išlaikys draugiškumų taip policijai reikia
šaukti laipsnį aukščiaus palipęs.
■ Co-Opcrative Theatre Soeiety) kuri tapo suorganizuota 18 diena Birželio 1921 metu Chicagos mieste. Su tikslu kad musų tauta ne
■ pasiliktu nuo kitų tautų. Nes šioje valandoje kada po karėj darosi pasaulijc didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų
jr rimtumų. Skundų bus gali “Main 1313.“
Paskutinis programos punk
■
tautų tampa nepriguljningom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės eina lenktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo
ma tikėtis. Prieš Seimų gir Šito nereiktų užmiršti.
tas
buvo visų
svarbiausias ■ sūnūs Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums reikia organizuotis reikia iš vieno veikti, reikia žiū
dėta daug nepasitenkinimų.
rėti kad mes galėtum dūiekti nors kitų tautų kultūrinio stovio ir būt neprigulmingais pilnoj tojo žodžio prasmėj.
todėl, kad jame dvidešimts
Dar šie “Pr.” vakarykš PAMETĖ AUKSINĘ SA
jaunų bernaičių ir mergaičių
GUTĘ.
Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovi antra nuo žinystės; Kuri tauta augštai išsivisčiuRi dai
čiame “Drauge“ nepajudinti
gavo užmokesnį už astuonių
lėje
yra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai, muzika, skulptūrą yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviai privalome šioje musų ■
klausimai stovi Seimui prieš
metų mokinimosi. Prie įteiki
Vakar
dieną
(liepos
5
d.)
tautos atgimimo valandoje kodaugiausia prisidėti prie įkūnijimo tųjų dailės įstaigų. Kaip jau visų autoritetų yra pripažinta, ir i
akis: užmezgimas artimesnių
mo diplomų gavo ir daug del
važiuojant
iš
Dievo
Apveizdos
ko plačiausia išnaudoti teatrų dailė. Teatruose sulosią dramas tragedijas farsus ir t.t. Aš manau kad teatrų industrija
ryšių su ETHuvos jaunimo or
nų
plojimo
nuo
svečių
ir
gyvą
pakilo ir išsiplėtojo daugiau negu kita šaka ir kaipo prirodimu tarnauja faktas. Jog tūkstančiai Amerikoniškų Teatrališku orga
ganizacija “Pavasarininkų“; bažnyčios į L. Vyčių seimą gėlių pluoštus nuo artimųjų
nizacijų išmokėjo milijonus dolierių savo šėrininkam. Pelno kiekviena meta ir gali padaryti daugiau pelno negu kokia kita indus
“Vyčio“ bendradarbių fon viena delegatė, plė Albina A- genčių.
triją ant pasaulio. Su džiaugsmu galima pranešti jog Amerikos Lietuviškoj publika ir gi subruzdo ir jau turi suorganizuota Te
dns, kuriuo šelptų neturtingus laburdaitė, pametė auksinę sa
Prieš
įteiksiant
paliudiji

atru draugija kurios tikslas veikti labai plačiai ir parodyti kelia Lietuviam prie pramonės kuri pakels Lietuvių tauta ir atneš
studentus bendradarbius; kiek gutę gautą už pasižymėjimą mus, klebonas kun. Albavičius
gera pelną tam kuris stos į musų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžius kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Kliamokykloj.
vienai Vyčių kuopai užsipre Dievo Apveizdos
sos
biznius užimti. Taip gi parodyti kelia dėl musų jaunuomenės prie viešo veikimo ir pampinti jiems vietas kur galėtų sulošti lie
pasakė širdingų prakalbų. Jis
numeruoti Lietuvos “Pavasa Jai yra brangi atmintis. Ant kaip ir visuomet nesigaili savo
tuviškus veikalus savo Teatre. Mes kviečiame visus prisidėti ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti šita organizacija vieną iš
didžiausių. Tolesnių informneijų kreipkitės laišku arba ypatiškai.
rininkų organų “Pavasarį“; į sagutės buvo išrašyta: “Albi gražiųjų jausmų, ypač mokyk
Vedimas atletų skyrių ir išrin na Alaburda, Highest Honorv lai, mokiniams — tai ir širdį
■
kimas jarn valdybos; ar'j ves P. G. S , 1919.“ Kas rado. dovanotų, jei kas jo pareika
■
meldžiamas
jai
sugrąžinti.
Jos'
ti pašelpos ir apsaugos sky
■
lautų.
rių palaikymui ir patrauki adresas: 1906 So. Union Avė.,
■
Svečias iš Lietuvos atstovas
Chicago,
III.
Ji
bus
didelei
už
■
mui čia augusį jaunimų? Iš
ftv. Kazimiero Draugijos, kun.
■
tai
dėkinga.
leidimas knygutės, ar padidin
[Lithuanian Co-Operative Theatre Soeiety]
Kaščiukas ir gi žodį, kitų tarė,
to vieno organo numerio pa
I’AlEšKAU Antro virėjo, gera mo išreikšdamas džiaugsmo jaus
(COMMON LAW TRUST)
minėjimui organizacijos 10 kestis darbas nnt visados.
mų,
kad
Lietuva
atgija
ir
eina
AtsIAauklte:
ties metų sukaktuvių.
KAI NAS KĘSTAI RANT
sparčiu žingsniu prie savo už

FARMOS ARTI CHICAGOS

PIRMAS DIDELIS PRANEŠIMAS

■
■
■
■
■■
■

■■

I
■
S

i

i■
■

i

Į Lietuvių Ko-Operativiška Teatro Draugija

■
■

Seimo metu paaiškės dau
giau klausinių.

Pr.

BIZNIERIAI GARSINKITES
“DRAUGE”

2825 S. Usvltt Htr.

Chicago. III

ANT PARDAVIMO Automobiliui
Chundler ant 7 pasažlcrų. Automo
bilius turi būti parduotas Alą neda
ilią. Atsmaukite niuo adresu:
(2M»

Ctb PI. (ant 2-rą Inbą Ifi
priešakio.

GENERALIS OFISAS

sibrėžto tikslo.

Iš visų trūkumėlių, arba,
geriaus sakant, perdėjimų, kas
butų galima užmesti, tai perilga programa. Tokioje šilu-

Atlantic Theatre Bldg., 3946 W. 26th Street
Tel. Lawndale 1700

Chicago, Illinois

■
■
■

