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ŽINIOS IS LIETUVOS
IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. KAUNO LENKAI VILNIUJ.

Gerb. kalbėtojai, Dr. A. K. Prusą Lietuvių Susivienijimo
Vasario 25 d. buvo ‘‘Kau
Rutkauskas
ir kini. J. Petrai susirinkimas Bomelsvitėje. no žemės Lenkų sąjungos” po
tija. šiandie turi susijungti ir ben
drai išreikalauti iš Vokietijos ka
Berlynas, Bal. 8. — Vokie tis pasižadėjo Imt šį Balandžio
Kovo S d. Bomelsvitėje įvy sėdis, kuriame kalbėjo ZeliParuošiama Karuomene ir Karo
ro atlyginimo tokio, koks reika tija gamina notą talkininkams. mėnesį su prakalbomis šitose ko taip skaitlingas susivieni gowskis. Jis visų atvdą at
lingas.
Ta nota bus pasiųsta jiems vietose:
jimo susirinkimas, kad daug kreipė į paskutinę Lieuvos vy
Laivynas
.pirm Gegužės 1 dienos.
Bal. 1G d. Cliicago, Nortli žmonių turėjo už durių stovė riausybės notą Tautų Sąjun
REVELIS, Estija, — Dr. Mo
Notoje Vokiečiai pasiūlys Side. Prakalbų pradžia 2:00 ti. Visa laiką publika gražiai gai, kur Lietuva reiškianti
rris Zucker, žinomus komunistų talkininkams kuoveikiaus at po pietų.
užsilaikė, tik vienas gerai už pretenzijų į žemes, kurios bu
Graikai Bijosi Turkų Nacijona- organizatorius Amerikoje, po il statydinti išgriauta ir išnai
sigėręs tvarką gadino. Kalbė vę Lenkams atiduotos Versaigoko viešėjimo Rusijoje čia sug- kinta karo metu
šiaurinę Tą pačią dieną 7:00 vaka tojas aiškiai prirodinėjo, ko lleso taikos sutartimi. Lietu
listų Puolimo
ryžęs apie Sovietų Rusiją sako, Prancūziją, dėl ko Prancūzai re So. Cliicagoje.
kia bus nauda klaipėdiškiams viai remiasi Lietuvos Rusų
kad šiandie Rusija yra tironiškiaudaugiausia nusiskundžia.
Toliaus sekančiose vietosi* dėties prie Lietuvos, o ne prie taika, pasirašyta Liepos 12 d.,
sia šalis visame pasaulyje.
STREIKININKAI NESUTI GRAIKAI TURI KOVOTI
Lenkijos. Prie Vokietijos pasi kai Lenkai buvo silpni.
Vokiečiai apsims tam tiks šį mėnesį:
ARBA APLEISTI TUR
KO SU STATOMA
likti
nėra nei jokio išroknvilui duoti savo darbininkus ir
Paskui buvo diskusijos, ku
11 d. \Vnukegan, III.
KIJĄ.
JIEMS SĄLYGĄ.
BELFAST. — šiaurinėje Airi
mo, nes Santarvės yra jau nuo
pristatyti
reikalingos
medžia

riose Babianskis šiųlė sudary
12 d. Kenoslia, Wis.
joje nakčia penki žmonės paža
jos atskirtas, tverti mažą vals
gos.
ti didelę nepriklausomą Lie
13
d.
Pači
m*,
Wis.
Siunčiama jiems pagelba, dinti iš miego, išvilkti iš lovų lau
tybėlę,
tai reiškia, save pra
Geležinkeliečiai nusprendė pri
Seniau tokį pasiūlymą Vo 14 d. Mihvaukee, Wis.
tuvą, kantonų tvarka, ir rei
kan ir sušaudvti.
pamainomas vadas.
žudyti, o prie Didžiosios Lie
sidėti prie streiko.
kiečiai statė talkininkams. Bet
15 d. Slieboygan, AVis.
tuvos dėties visais žvilgsniais kalavo pačių Lietuvių naudai
Konstantinopolis, Bal. 8.—
pasiūlymas
atmestas.
Prancū

•taktikos ir pamatiniij nusilei
Londonas, Bal. S. — Minis16
d.
Port
\Vasliington,
Wis.
bus naudinga. Tarp kitką ko
Pradėjus Balandžio 3 diena BERLYNAS. — Reiehstago ly zai reikalauja pinigų.
dimų. Zeligovvskis ir kiti at
teris pirmininkas Lloyd Geor
17 d. Rockford, III.
deris, baronas von Lersner, pasitaip kalbėtojas pasakė:
Turkų-G raiką fronte apsistojo
j
remdamas
pastaruoju
Suv.
Vals

sakė nieko neturį prieš dide
1S
d.
Kevvanee,
III.
ge vakar parlamente praneš ',
“Kai-kurie bijo Žemaičių,
mūšiai, kuomet Turkai paė tijų memorandumu Vokietijai, PRAMATOMI GRAŽUS UŽ1!) d. Aurora, III.
kad suiro proponuojamos ta
bi jo jų nekulturos. Bet juk sa lę Lietuvą, bet Kauno valdžia
mė paskutinę Graikų apsigina reikalauja Valstybės sekretoriaus,
DERĖJIMAI.
rybos streikuojančių angleka
20 d. AVestyille, III.
vosios kultūros mums nieks esanti labai priešinga Lietu
mo liniją.
Hughes prirodyti, kad Vokietija
sių su kasyklų savininkais.
21 d. Spring Valley, III.
neatims. Lietuva pati trokšta vos gyventojams Lenkams ir
Graikai apleido Brusą. Pa vra kalta už buvusi kara.
Wasliington, Bal. 8. — Žem
22 d. Garv, Imi.
Taippat pranešta, kad gele sitraukę kiek Į rytus jie forkultūros ir myli kultūra. Že kol ji nepakeisianti savo el
dirbystės departamentas aps 23 <1. Cicero, III.
gimosi, tol Lietuvos Lenkai lai
žinkeliečių organizacija nus tifikuojasi. Ant jų eina Turkai
maičiai visai net nesiveržia i
LONDONAS. —
Kardinolas kaito, kad žiemkenčių kviečių
24 d. Grand Rapids, Mieli. musų kraštų. Jiems darbo ir kysiąsis griežtos taktikos ir
prendė paremti streikuojan nacijonalistai. liet dar jie ne- Bourne vardu vyskupų kreipė
šįmet S. Valstijose bus surink 25 d. Detroit, Mieli.
čius anglekasius. Prireikus ge susisiekė’ su priešakinėmis si į premjerą Lloyd George, kad
duonos ir pas save yra. Bijo. stipriai susiorganizavę, pri
ta 621 milijonas bušeliu.
vers Lietuvius su jais skaitv- 26 d. Cleveland, O.
ležinkeliečiai pakels streiką. (i ra i k ii sargybomis.
kad katalikystė neužvaldytų
jis iš Airijos atšauktu pagalbinę
ties.
27 d. Du Bois, Pa.
Kuomet ministeris pirminin Graikų pralaimėjimas čia Anglų Ramonienę.
musų kraštų ir musų evangeli
KOVA PRIEŠ NAMŲ ME
29 d. Pittsburgb, Pa., šv. kus nenuskriaustų. Iš musu ‘‘Lietuva” praneša, kad Vil
kas vyriausybės vardu buvo aiškinamas tuo, kad Turkai
DŽIAGOS TRUSTĄ.
Vincento parap.
pasiūlęs anglekasiains ir kasy pasirodė geresni kovotojui už
Įiusės, žinoma, į tai tinkamai niuje buvo Lietuvių ir Lenkų
BOLŠEVIKAI VEIKIAI TU
30
d.
Pittsburgb,
Pa.
klų savininkams taiki uties, at Graikus. Graikų štabas buvo
ir atsiliepiama. Nuo Lenkų tuo pasikalbėjimai, kurie padarė
Washington, Bal. 8. — GeRĖSIA ŽIBALO.
Visose augšėiau paminėtose
kaip ant vienų, taip ir ant ki
rodė pavyksią abi pusi suar daug pasitikėjęs pranešimais,
neralis prokuroras Douglierty vietose prakalbos prasidės 7:- atžvilgiu ir butų ką bijoti, bet tų gerą įspūdį. Abi pusi ar
tinti. Bet prieš prasidėsiaiit buk Turkai pasiilgę taikos ir Galėsią jo pristatyti ir S. Vai
paskelbė perspėjimą, kad na 00 vakare. Dr. Rutkauskas ne ne nuo Lietuvių. Užtatai mes čiau pažino viena antrą. Len
taryboms, nuo anglekasiij pa todėl iš jų menki kariautojai, i
stijoms
mams statyti medžiagos kom senai parvykęs iš Lietuvos. Jis juk ir reikalaujame sau auto kai, (o ypač dvarininkai ir
reikalauta, kad tarybų metu Todėl pakėlė ofensyvą b;
panijos paliautu snokalbiavu- papasakos daug žingeidžių ži nomijos. Mes norime prie Lie žemdirbiai), įsitikino, kad dau
Rymas,
Bal.
8.
—
Čia
Sovie

grvžtų darban
pumpuotoje.! nuodugnesnio apsiskaitymo ir
tuvos priklausyti; bet atsargu
tų .Rusijos atstovas Vorovskv sios prieš visuomenės kišenių. nių iš Tėvynės..
vandens iš kasyklų, nes kitaip pralošė kovą.
mas vis-gi liepia sau pasilai guma lo, ką jiems įkalbėda
Kitaip
busią
blogai.
Gerb.,
malonėkite
pasisteng

tvirtina, kad Suv. Valstijoms
daug kasyklų užlies vanduo.
kyti autonomiją. Vienas už- vo įvairus demagogai, agita
Siunčiama
pagelba.
ti
surengti
prakalbas
paskir

yra
reikalingas
žibalas.
To
ži

Tai laivo griežta kasyklų sa
K muse
Kas reikia daryti, toriai apie demokratinę neORAS.
—
šiandie
vėsiau
ir
ap

tomis dienomis.
vininkų sąlyga. Tų sąlygą ta Sumuštai Graikui armijai iš balo veikiai galės duoti Sovie
kad Klaipėdos kraštas nepe prieklausomą Lietuvą, yra
siniaukę;
rytoj
laukiamas
lietus.
J.
Kulikaitis,
Sekr.
tų
Rusija.
Žibalo
busią
tiek,
čiau anglekasiai atmetė ir ren kitų vintų su paskuba sunreitų po Lenkų globa?” I tai fantazijos vaisiai, arba prasi
giamosios tarybos pairo kaip ėiama pagelba. Nes nuoino- kiek bus norima.
buvo atsakyta: “ Dėkimės prie manymai.
BOLŠEVIKAI
DENACIJO
nebuvusios.
joje
turėjo
labai
mažai
kapi
Lietuvos kuogreiėiausia, tai
niaujania,
kad pasitvarkę Sovietų Rusija pradėjo pro
Išvažiuodami iš Vilniaus į
NALIZUOS
DIRBTUVES.
tiilo.
Kaipo
kaimiiiinga
šalis
to
pavojaus
iš
Lenkų
pusės
dukuoti
žibalą
Baku
ir
GrozTurkai toliau pulsis. Ir Grai
Kaunu, Lietuvos visuomenės
Pakyla trilypė sąjunga.
daugiausia ji eksportuodavo nebus.”
kai abejoja, ar jie galės atlai naja. Iš Baku ir iš kitų žiba
veikėjai vežasi įspūdį, kad yTransportų darbininkų or kyti dar vieną smalkesni Tur lo centrų pataisoma dūda į Sakoma, bus smūgis bolševi Rusams savo išdirbinius.
Baigdamas prakalbų, ragi ra susil,•irimo pagrindas ir vil
ganizacija pirmutinė' po ilgų kų puolimą.
kizmui.
Bolševikai dar nepaskelbė no darbininkus ir laukininkus, ties susitaikvmo.
Batumą. Ir kaip tik dūda bus
ginčų nusprendė remti angle Čia gauta žinių, kad iš Tur pataisyta, tuomet iš įvairių
tai industrijos detiacijomiliza- ty. žemdirbius, kad pamylėtų
kasių streiką.
Paryžius,
Bal.
8.
Pareina
eijni metodų.
Bet spėjama, savo giminę, kalbą ir tautą
versmių
žibalas
litis
paleis
kijos atšaukiamas vyriausias
Gyvulių maras. Lapkr. “Undaugiau
žinių
iš
Rusijos
apie
kad jie sutiks, idant su tomis ir visi reikalautų, kad Klai zer Togr” praneša, kad apie
Dabar tą pat padarė ir ge Graikų vadas gen. Popoulas. tas į Batumą.
denacijonalizavimą ten sveti koncesijomis surišti darbinin pėdos kraštas butų sujungtas
ležinkeliečių organizacija.
Jo vieloti siunčiamas buvęs
N’ibiių užpuolusi gyvuliui epi
l’ati vyriausybė nors tiesio vyriausias vadas venezelistas, KITAS GAISRAS JAPONI mų šalių dirbtuvių ir kapita kai galėtų Imt apmokami sve su Lietuva.
demija. Daug gyvulių jnu kri
lų. Bolševikai galų-gale apsi timų šalių pinigais. Nes su
giniai nesimaišč j Šitų abiejų gen. Pa raškė vopoulas.
JOS SOSTINĖJE.
to. Gyvulių liga tęsėsi 4—6
žiūrėjo, kad Rusija negali gy bolševikiniais pinigais šiandie Naumiestis. Tauragės apskr.
organizacijų sprendinius, visgi Taippat pranešta, buk Tur
dienas, o tik nedaugiau, kaip
Vasario 26 <1. I’abendrių kili 2% iš tos ligos išgijo. Liga
darbavosi daug, kad jos nes kijon atvyksiąs patsai kara Tokyo, Bal. 8. — šito mies vuoti be svetimų kapitalų, su .niekas nenori skaitvties.
me 17 metų vaikinas rito rąs vra knž koks maras.
totų anglekasių pusėn.
lius Konstantinas su tikslu su to daly vardu Atsaknsa paki konfiskuotomis svetimų šalin
Smūgis bolševikams.
dirbtuvėmis. Turima čia ži
Bet niekais nuėjo tos visos stiprinti savo kareivių dvasią. lęs gaisras sunaikino 1,700 na nių, kad bolševikų valdžia nu Smūgis tuojaus kliūtų bol- tą iš vežimo, kurs užkrito ant
jo ir užmušė jį.
mų. Dešimtys tūkstančių žmo
pastangos. Anglekasių, trans
Talkininkai susirūpinę.
'ševikiiius, kiiip tik Rusijos nsprendė
atgaivinti
svetimiems
Kovo 1 d. vienam Kilių kai STUDENTAI RŪPINASI VA
nių neteko pastogės.
portų ir geležinkelių darbinin
LYMU MIESTO.
kapitalams koncesijas, kokio 'pyvnrtoje pasirodytų svetinių mo ūkininkui taippat ritant ra
Či> talkininkų atstovui did
kų organizacijos yra atskirtos.
Nes stą iš vežimo, rąstas užkrito
mis ten naudotasi pirm bu 'šalių pinigai (auksas).
žiai susirūpinę tuo Graikų tu*- NUBAUSTA 192 PRASI
Bet visos trys yra susirišuŠeštadieniu pradedant CliiI
tuomet
bolševikų
pinigai
pa ant kojų, pervertė ir perriinlėjo
vusio karo.
pnvykimu.
KALTĖLIAI.
sios sąjungon su liksiu kilos
Kits aršiausia, kad Graikai
Tai aiškiausias prirodymas, čioj Rusijoj nelekiu nei imi imt jį. I’o kelių valandų ūki eugos vidurinės mokyklos (liikitas paremti pakilus bile vie
gli scliools) per dvi savaiti
veikimų
prieš Turkus buvo Kovo mėnesiu penkiolika tei kad bolševikdms
ninkas mirė.
nepavyks žiiiusios vertės.
nai iš jų streiknn.
pradėję be aiškaus talkininkų sėju Cliicagoje nubaudė 192 pravesti praktikon savo soci- j Anot žinių, Anglai jau pa Kovo 2 d. Brokolių kaimo lenktyniuos valyme savo apy
Skyrimų kiekviena iš jų yra pritarimo. Talkininkai pasisa prasikaltėliu. Nubausti 3 mi- jnlistist iškų ekonominių teori sirengę eksploituoti platinos ūkininkas, gerokai
įkaušęs, linkių. Prekybos susivieniji
stipri. Gi bendras jų pakili kė būt neutraliai.
riop; kalėjiman — 91; į pa jų. Ir tas reiškia, kad jų val kasyklas Urale. Nuo 1917 me gryždamas naktį namo nukri mas (Association of (’onunermas tikrai grūmoja šaliai.
Ir kuomet šiandie Graiko? taisos namus - 63; į Pontin- džios gyvavimo dienos tini tų tose kasyklose nedirbama, to nuo Naumiesčio tilto į upę ce) ski liu dovanų, biustą KooKai kuriose vietose angle įveikti, galimas daiktas Tur c’o reformutory — 35. Per tų Imt jau suskaitytos'.
j Vokiečiai rengiasi
imties ir prigėrė. Ir taip per vieną sevelt, tai mokyklai, kuri gra
kasiai pakelia riaušes ir pri kai išnaujo pulsią ir Graikus mėnesį tik 65 apskųstųjų at
pirklybos skaromis, kuriomis savaitę trys nelaimingi atsi žiausiai pasirūpins apvalyti
Prancūzai
turi
didelius
reika
savo apylinkę. J vairios pra
sieina įsimaišyti policijai.
visai išvystą iš Mažosios Azi rasta nekaltais.
! Rusija turtinga.
tikimai įvyko.
lūs.
monės organizacijos remia šį
Į iŠ Maskvos pranešti!, kad
jos, Tuomet Turkų nacijonaParuoštas karb laivynas.
listų armija galėtų susisiekti PLATINKITE “DRAUGĄ.”
Rusijoje koncesijas bolševi bolševikiii nusprendę iš Vo- Varšava. III 15. (Kita). darbu.
Vyriausybė bijosi blogų pa su Konstantinopolio apylinkė
kai pirmiausi!i atgaivins Art 1 kietijos parsitraukti kelis tū “Der Jud” praneša iš Vnršnsekmių, galinčių pakilti iš to mis ir pareikalauti pačių tal
ritui tikslui neturinui pinigų, i gimus. Nes jie su Anglija yra kstančius amatninkų ir tuo I vos, kiid Lenkų seimo užsienio
streiko.
kininkų apleisti Konstaidino- Ilgų metų karas prarijo pini , padarę pirklybinę sutartį. Pas- jaus imties perorganizuoti mil [reikalų komisija svarstė Vil
Taigi į pavojingesnes ir lab polį.
dirbtuves niaus klausimą.
gus ir sukantavo pačius Grai Km Ims sugrąžintos koncesi žiniškas l’utilovo
Svetimu šalių pinigų vertė, m
ilaus intariamas vietas išsiunJei talkininkai nenorėtų lo kus, kurių šiandie vienatinis jos Vokiečiams.
Petrogrnd,.
Vienu posėdžio dalis buvo mint nemažinu $25,000, Kalami,
’tinėjo stiprius bulius karuo- reikalavimo pildyli, jiems pri troškimas — tik laika.
Kuro metu tose dirbtuvės** slaptu, o kita — atviru. Slap buvo tokia pagal Merchnnts I
Prancūzų kapitalas Rusijoje
menės.
sieitų išnaujo Turkijon suirau
buvo
gaminama amunicija ir tume posėdyje yriausybė pa nn and Truat Co.:
kontroliuoja dvi- trečdali vi
Sveikinami
Turkai.
Iš Queenstftwno
pranešta, kti skaitlingą armiją.
sos industrijos, daugiausia iš ginklai. Tuo tarpu šiandie Ru reiškė, kad tam tikra valstv- Anglijos sterlingu svarui $3.
kad tenai ir kituose uostuose Pasirodo, kad šiandie Grai Sovietų Rusijos iižrubežiniii dirbinio audeklų.
sijai yra Imtinai reikalingi ge bių koalicija mėginusi priver Prancūzijos šimtui frankų 6.
pašaukti karo laivai kas va kai arba turi nenoromis ko reikalų komisaras Tchitclierin
Anglų reikalai ten daugiau ležinkeliams įrankiai.
sti Lenkus sutikti padaryti lt >il i jos šimtui lirų
4.
landa Imt' pasirengusiais. Nes voti ligi paskutiniųjų, arba Turkų nacijonalistų valdžiai sia apribuoti žibalo laukais ir Kaip matosi bolševikai, pra federncijinę sąjungą su Kau Vokietijos Sijntui markių
1.
sunku pasakyti, ką gali atneš eiti šalin. Kovoti ilginu Grai Angnroj«* prisiuntė pasveiki kasyklomis.
moks gyventi ir gal smnoder- no Lietuva ir kad Vilnius tuo Lietuvos šimtui auksinu
1.
ti rytojus.
kams yra negalimas daiktas. nimą dėl nugalėjimo Graikų.
Vokiečiai pirm karo Rusi ^niškės.
bildu liktu Lietuvui.
Lenkijos šimtui markių
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KATALIKĄ? DIENRAŠTIS

Airių Sutartis.

Gibbonsas ir Politika.

“DRAUGAS”

T*enkfadlenis, BaTancL 8, 1921

country. Retrospect of Fifty
yeurs vol. II, 214).
Apie putrijotiznių ir politi

Aivija, kaip ir Lietuva, ko
“ries ]«it Velykas miręs A- gelis amerikanizatorių kuu- ką nabašninkas kardinolas- vKiliu kasdieną išskyrus uedėldieuius. voja už savo laisvę. Savo 11cPRENUMERATOS K.UNA;
ra parašęs tam tikrų straips
prigulmybę nuoširdžiai bran merikos didysis kardinolas dojasi tuomi.
t’HlCAGOJ IR UŽSIENYJE:
neturėjo
valdžios
nei
kokioje
Gibbons
’
as
matė,
kad
Ameri

nį, tilpusį laikraštije The
Metams .......................- - •.. *8.00 gindami turime taip pat pri
tautoje.
Jis
nebuvo
nei
atsto

kai
nėra
naudos
iš
to,
kad
Ga

Nortb
American Review Ba
Pusei Melų ................. ,-.... 4.00 tarti ir kitoms
tautoms ieš
SU V. VALST.
Pavergtųjų vu keno nors svetimoje viešpa brielius Skirtelis vadysis Paul landžio mėnesi je 1892 m. Gi
Metams ...........................i • • • *0.00 kančioms laisvės.
Pusei Metų .............................. 3.00 sutartis veikiau įveiks paver tijoje, nei užrubežinių dalykų Sniitli. Giliui protingam ir do lus Švento Rašto pažinimas li
Prenumerata mokau! iškalno. Lai
ministerijos valdininku, nei, ram žmogui tokia permaina pintus istorijos sunaudojinias
kus skaitosi nuo uis i rašymo dienos gėjus.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Airiai prijaučia mums. Štai pagalios, politiko skyriaus re išrodė ir juokinga ir šlykšti. patarnauja tam tikslui, kad
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir
daktorium žymiame laikrašti- Jis mokėjo savo airiškų patri- išrodžius piliečio priedermę
senas adresas. Pinigai geriausia Bių- jų organizacija Celtic Cross
je. Tai-gi Gibbonso susidū jotizmų suderinti su pavyzdin mylėti savo kraštų ir doros
‘bU išperkant krasoje ar exprese “Money Order" arba Įdedant pinigus J (Keltų Kryžius) išleisdama sa
registruotų laiškų.
vo spaudos lapų (Press Slieet) rimas su politiku buvo labai gu amerikiškuniu, todėl jis ti reikalų politikoje.
“DRAUGAS” PUBL. C0.
26 Kovo 1921 nuoširdžiai mi tolimas, teėiaus buvo dėlto, kėjo, kad tų gali padaryti ir
Didieji Pažįstami.
2334 S. Oakley Avė., Chicago. nėja
Lietuvius ir cituoja kad musų anižije politiku Lietuviai.
Tel. Roosevelt 7791
“Draugo” redaktoriaus žo traukte įtraukia į save labili Tautos Fondo organizacija Civiliam kare pragarsėjęs
džius. Jie pabrėžia, kad “Brau didelį skaičių žmonių, nors jie turėjo tikslų gelbėti Lietlvą generolas Slieridan buvo kata
ir nekrypsta prie jos.
materijai iame varge ir kelti likas. Su juo pasipažinojo
gas” reiškiąs Friend.
jos politiškų susipratimų. Kar Gibbons’as. I-r gerbė to gen.
Lynch’o Teisė.
Iš to paties lapo matyt, kad
nevien asmenį, bet ir jo dar
Amerikos ir tėvynės Airiai Amerika yra bene vienatinė dinolas Gibbons’as prigulėjo
bus. Generolo mirtis Rugpjusutaria išvien. Vyskupas M. šalis, kurioje minia savinasi prie Lietuvių Tautos Fondo.
tije 1888 davė kardinolui pro
Fogarty iš Killaloc rašo į Cel teismo ir budelio teises, daž Žinoma, organizacija susipra gos išreikšti savo mintis ir
tic Cross apie savo šalies Ai niausiai nedarydama kas teis to jį išrinkti Garbės Pirminin
jausmus apie nabašninką ir arių vargus ir reikalus. Celtic imai reikia, tik išpildydama ku.
pie Amerikos karuomenę aps
Cross jam pasiunčiu tūkstantį1 budelio darbų. Galima visai Gibbons’o prielankumas Lie kritai.
dolierių. Airiai pripažįsta, kad nemėgti politikos, bet gyve tuviams davė mums ir grynai
Pagyręs generolo kariškąsias
Chicagos Arkivyskupas G. W. nant Amerikoje sunku nesusi medžiaginės naudos. Iškilus ypatybes Gibbonsas vis-gi pe
Mundelein, nors pats ne Ai rys durti su asmenimis daugiau ar karui su Vokiečiais vokiškas
rėjo prie savo mylimojo daly
teėiaus juos gausiai sušelpė, mažiau pritapusiais prie Lyn Šv. Alfonso vienuolynas ir
bažnyčia turėjo būti parduoti, ko, būtent prie piliečio prie
Buvusis prezidentas "\Vilso- nes jis yra tautų laisvės nuo ch’inio žudymo. Esant kunigu kaipo priešų nuosavybė. Tą dermių, kurias Slieritianas bu
nas būdamas taikos konferen širdus šalininkas. Tų turime priseina išreikšti savo nuomo puikiai įrengtų bažnyčių su vo pavyzdingai išpildęs.
cijoje Paryžiuje kaž-kodel ne atkartoti ir mes Lietuviai, nes nę apie tų įprotį, kuris tai]) priklausančiomis jai triobo- Kaip Amerikietis Gibbons’dėjo pirnion vieton Suv. Vals jis ir mums padarė daug gera. smarkiai paliečia vidujinio mis Gibbons’as perleido Lie- as r(‘ni<i savo šalį jos bare su
Paskui yra pažymėta kokio tautos gyvenimo tvarkų.
tijų reikalų.Jis pasitenkino tik
Ispanija 1898 m., bet kardino
tuviams.
tuo, kad sugriautas Vokietijos je vietoje kų padarė Keltų Kry Gibbonsas Lynelio “teisę”
Apskritai sakant, nabašnin- lo palikime nerandame pagyri
militariznias ir kad įkuriamas žiaus veikėjai. Įvardytos yra vadina stačiai ir aiškiai “a
kas kardinolas priklausė prie mų tam karui.
naujas, pridengtas Tautų Su netik stambios vietos, kai]) orime”, t. y. sunkus prasi
tų Amerikos vyskupų, kurie Prieš Amerikai įstosiant į
jungs. Nepasidarbavo už Suv. Chicago, Detroit’as, Los Ango žengimas. Sunku atkartoti vi
i turėjo geriausių nuomonę apie didįjį pasaulio karų 1917* m.
Valstijų teifecs, bet tik žiurė los, bet taip-gi ir smulkesnės sus iškalbingus sakinius, ku-į Lietuvius. Su paf.iait.
musu trys kardinolai Gibbons’as,
kai]) Sapulpo* Okla ir riai>
jo, kad talkininkams butų ge vietelės
•
Gibbonsas pasinei kia žmonėmis jis retai suseidavo. Farley ir O’Connel išreiškė
ra ir laiminga. Taip-pat po tai kitos.
prezidentui AVilsonui katalikų
Lynelio “teisę”. Jis jos blogu
Airių reikalus remia nevien mų prirodinėja taip-gi ir atsi Bet jis iš veido pažinojo Bal- nenorų karų pradėti, bet ka
kos konferencijos jis smarkiai
timorės Lietuvių klebonų ku
darbavosi, kad Suv. Valstijos žmonės gaunantieji algas,bet ir tikimais, ypač tokiais,kuriuose
nigų Lietuvninkų. rAai-gi to rui įvykus Gibbons’as ir visi
be jokių atmainų pripažinti] mokslan einančios mergaitės keli nekalti žmonės tapo pa
kunigo ypatybėms mes turi- Amerikos katalikai uolių uo
Versailleso taikos sutartį. Bet taupindamos skatikus gautus karti, o kaltininkas sau ra- Hlv ],utį dėkingi ug ką Gib liausiai rūpinosi, kad Ameri
saldainiams ir pavesdamos
tas nepadaryta.
miai švaistėsi.
bons’as turėjo gerų nuomonę ka laimėtų.
juos tėvynės reikalams. Tegu
Taft’as ir Rooseveltas GibTalkininkai, įžiūrėję tas p.
apie musų tautų.
Airiu Tr»uta.
tie skatikai bankininkų žvilg
bonsų
skaitė prie savo asme
Wilsono silpnybes, ėmėsi sa
sniu ir nedaug turi vertės, bet Nabušninkas juits buvo Ai- Amerikinis Gibbons’o Patrio ninių draugų. AVilsonas nevarankiai vykinti tų taikos su
jie parodo, jog tautos dvasia rys. Nors Amerikoj gimęs, te
tizmas.
kuoinet nusitardavo su juomi
tartį. Nepasiklausę Suv. Vals
yra augštai pakilus.
ėiaus
neužmiršo
savo
tėvynės.
didžiuosiuose
Amerikos gyve
tijų sutikimo jie visu savo miNegali žūti tauta, jei joje ir Jis joje apsilankė. Per visų sa Neskriausdamas ateivių Bal- nimo klausimuose. Teėiaus
litariniu sunkumu užgulė ant vaikai i.-uoiiienės reikalus
timorės arkivyskupas visomis
Vokietijos. Jie vieni pasidali moka statyti augšėiau už sa vo ilgų amžį Gibbons’as my jiegomis tarnavo Suvienytoms suėjus penkioms dešimtinis
no Vokietijos kolonijas. Jie sa vo labiausiai mėgiamuosius as lėjo Airiją, skaitėsi jos sununi Valstijoms. Jis jas mylėjo, metų nuo Gibbonso įsišventi
ir tarnavo jai nuoširdžiai. Jis kai]) sunūs motinų ir jis tikė nimo į vyskupus ir AVilsona.vaip pradėjo tvarkyti visų Eu meninius dalykėlius.
rūpesti ligai surinko žinias apie
buvo iškilmėse.
ropą. Pasirodė nei pasityčioji
Tautų Sąjunga nepripažino tai, kiek Airių atkeliavo į A- jo, kad ši šalis, nors nebūtų
Nuo 1886 metų Gibbonsas
mas iš Suv. Valstijų, kurios Airijos, nepripažino nei Lietu
kam nors motina, tai butų
merikų
ir
kiek
jie
padarė
min

savo karuomene ir turtu pa vos. Pažiūrėsim ar bus tat svei
verta tokios pat meilės dėl sa ne su visais prezid. būdavo
taip artymas, kaip su Taftų ir
gelbėjo nugalėti Vokietijų. At ka pačiai Tautų Sąjungai. Po dos šitai štiliai. Tas Gibbons’o vo gerų ypatybių.
raštas
tapo
atspaustas
laikrašrodė, kad Amerikai buvo lem litikai karo laiku nujautė,
Rooseveltu, bet su visais ture
Tos meilės išraiška yra
tije
I
rišli
Eeclesiastical
Reta tik kovoti ir pasekmėje tik kad dora ir teisybė daug reiš
jo didesnių ar mažesnių asme
cortl Vasario mėnesi je 1877 kardinolo pamokslas pasaky ninių santikių. Bet į politikų
tylėti.
kia pasaulije, dėlto jie daug
tas 3 Lapkričio 1912 m., t. y.
Bet atėjo kitokie laikai. apie tai šnekėjo. Karui pasi metais.
ant rytojaus po to, kaip tapo partijų kovų jis nesikišo.
Stebėtinai
patrijotinis
buvo
Suv. Valstijų valdžion pukliu- baigus jie pasirodė esu aršes
išrinktas prezidentas YYood- Ir republikonai ir demokra
vo kitos partijos žmonės, ener ni doros ir teisybės laužyto Gibbons’o pamokslas, Balti- row AVilsonas. Republikonų tai žinojo, kad Gibbonso įtek
gingi vyrai, žymus patrijotai. jai už tuos, su kuriais kovojo. morėje 17 Kovo 1S71. Vysku Roosevelt’o ir Taft’o asmeni mė tarp katalikų yra begalo
Šitiems tai-gi šiandie ir pri Dilbiu- mums nuskriaustiesiems pas buvo nesenai sugrįžęs iš nis draugas pasistatė sau klau didelė. Abeji butų panaudoję
sieina taisyti atliktas buvu tik reikia sutarti, dar labiau Vatikano Tarybos ir kalbėjo simų, ar nežus gražioji Ameri visas priemones, kad tik Gil)
sios valdžios klaidas.
sustiprinti dorų ii- teisybę, kad apie gražių apaštalystės ateitį ka, jei demokratui teks val bonsas katalikus patraukti]
Tomis dienomis Valstybės griūtų paskutiniai jos priešai. skirtų Airių tautai. Ji sudarė džia. Agitacijoje prieš rinki prie jų. Bet Gibbonsas to ne
Amerikos laisvės jiegų, jie tie
sekretorius Hughes, pasiuntė
mus ilgai viešpatavusios par darė. Kaipo asmuo jis, žinoma,
sų
ir
dorų
skleis
pasuuliui.
notų talkininkams. Reikalauja,
ELTOS ŽINIOS.
tijos šalininkai baugino rinki balsuodavo už vienų partijų,
kad Anglija, Prancūzija, Ita
Amerikanizacija.
kus juodomis pranašystėmis bet bažnytinio savo autorite
to nekuomet nepanaudodavo
lija ir Japonija savarankiai
(Prisiuntė L. L Biuras)
Gibbonso šermenyse vienas gal labiau 1912 metais negu politiškos partijos tikslams.
nieko nedarytų su buvusiomis
Vilnius, II. 18. “Vilenskoje žmogus jį labai gyrė už atei kada nors pirma. Gibbons’as Daugiausia jis padūrę, kad
Vokietijos kolonijomis. Nes Slovo” pranešimu, Vilniaus
vių amerikanizacijų. Įsižiūrė pasakė, kad nėra ko bijotis. 1920 metais Cbicugoje repub
tame reikale lygiai balsų ir valdžia nutarusi, kud visos
ję į kardinolo raštus ir veiks Mainosi asmenys ir partijos likonų konvencijoje sukalbėjo
sprendimo teisę turi ir Suvie Vilniaus įstaigos, gaunančios
mus ir mes turime pasidžiaug prie valdžios, bet Amerika posėdžio atidarymo maldų.
nytos Valstijos.
iš Komiteto vaikams šelpti ti ta amerikanizacija. Jis puls vis lieka.
Tai pirmasis naujos Suv. produktus, vestų knygas Len mylėdamas savo Airiją supra Jeigu Civilis Karas, jei pre Bet to patarnavimo jis butų
Valstijų valdžios reikalavimas. kų kall>a. Lietuvių ir Žydų to, kad ir kitiems jų tėvynė zidentą rinkinio suktybė 187(5 neatsisakęs ir demokratų par
'
Paskui turės sekti ir kiti, kus atstovai protestavę prieš pana yra brangi. Jis nemokino atei m. nepražudė Amerikos, tai tijai.
buvo pilnai apleista buvusios šias priemones,
vius užmiršti savo žemę, bet ženklas, kad joje yra stiprių
Suimant Gibbonso veikimų
valdžios.
Kaunas, II. 22. Gautomis iš mylėti. Tiktai jisai puts Ame gyvybės jiegų. Priežastis, dėl politikoje susyk matyti, kad
Talkininkai ligšlol buvo kaip fronto žiniomis, Lenkai, vie rikiečio priedermes suprato kurios kardinolas tikėjo j A- jis veikiau buvo tiems mokin
ir ignoravęSuv. Valstijas. Tad, tos gyventoji] pranešimu, pa ir mokino kitus jas pildyti, ineriką, buvo jos patrijotiz- tojas, kuriam teko kalbėti api«
be abejonės*, jie nemažai ste dalę tiltų per Merkio lipę Va kad ateiviai nebūti] svetimi A- mas. Kardinolas tų patrijotiz- žmbguus priedermes viešpatibėsis gavę tokį iš \Vasliingto- rėnoje. Vasario 13 d. Lenkai merikos gyvenimui ir reika mų matė ir pats ji visomis jie jni. Jis tų uždavinį išpildė ir
no reikalavimų. Ir niekas ne gavę įsakymą nieko nepra- lams, kad neimtų Suvienyto gomis didino.
Rusėjimu |>atvirtino.
gali žinoti, kų jie į tai atsa leisti per frontų
buk dėlto, se Valstijose lyg adata Įdurta lame pučiamo pamoksle (Jibkys. Nes nelengva jiems Ims kad Lenkai rengiasi mus pul į gyvų kimų kuriam ji sveti bons’as sakė, kad pilietis iš
sutikti su Suv. Valstijų no ti.
įsitikinimo jiersiėmęs klaidin Paryžius 23 Kovo. Čionai bu
mu ir skaudi.
rais pasidalinus Vokiečių ko Vilnius. II. 18. “Vilenskoje
ga politiška pažiūra yra ne vo katalikų mokinių tarptau
Gibbons
’
as
ir
Lietuviai.
lonijų mandatus.
tiek pavojingas tėvynei, kiek tinis suvažiavimas. Įvairių
Slovo” pranešimu, Vilniaus
Naujoji musų valdžia ener darbininką organizacijų nuta Liiisvamanija ir socijalizmas apsileidėlis žmogus, kuris nie tautų atstovus priėmė PratinuSusivienijimo
gingai imasi darbo. Gal ji pa rimais astuonių vulandų darbo platindami matei ijalizmų Lie kuomet neima širdvn savo tė- zų Studentų
reikalaus, kad talkininkai skir dienos durbininko uždarbio mi tuvių tai'Įie, išmokina mus vvnės gerovės (A citizen wbo pirmininkas draugas Souriae.
tųsi su savo milituristiniu nu nimumas—250 Lenkų markių. žmones nobranginti dvasios earnestly and in good faith, Buvo atstovų iš Italijos, Por
sistatymu ir iinporijalistiniais Eždaibio sumažinimas galįs dalykų. Kadangi tautybė Lie <‘s,muses a t'aulty |w»litical prin tugalijos, Airijos ir kitur.
žygiais. Tuokart kaip kam bu būti tik priaugantiems ir mo tuviams Amerikoje naudos ne ciple is less dangerous to tlie
tų tikins pe.ilis pakaklėje. Bet terims, o taip pat. dirbantiems duoda, dėlto praplitus materi- State tlian tlie supine citizen HZNKUAI GARSINKITtS
tas pasauliui duotų taikų ir mažiau, kaip astuonias valan jalizmui tarp
.... 'mūsiškių stebe- wlio never take* an
(.. .. interest
.. .
“02 AUGĘ."
'
ramybę.
dų* per dieną.
tinai silpna yra tautybe. Dau- in tlie piilitn-al nelf.re of nomuiiuiiitiiii„,nnumniiiiiiiii
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D e 1 Ekonomijos
ir dėl gražumo maliavojaiit savo
irius vartok
SATIN FINIŠU Fiat AVall Paint. Gražus efektai
gauiiaini už labai žema kaina. Turėsi gražų sanita
rišku kambari nes SATIN FINIŠU gali būti nuplau
namas sų mulių ir vaudeniu.

Satin Finish

Fiat Wall Paint

Reikalauja Balso.

■A-,r. 'V _

V"

yra gaunas šešiolika, artistiškų spalvų, kurias galima
prie visko gražiai pritaikinti. Jis nežvilga. Labai leng
vai pritaikoma prie paveikslų ir rakandų. Pasiklausk
savo krautuvininko.
Kasyk šiandie rcikulambinias knygutės. .Rašyk šiandio
reikalaujant “Beautify and Protect”—tai puiki knygutė
kuri nurodo spalvas ir kaip jas vartot. Siunf-iaina dykai.

ENTERPRISE PAINT MFG. CO.
Vau

llui-cn

and

lVoria

StM.,

Cliiengo.

Tel. Canal 2 57

Vak. Canal 3112

DR. P. Z. ZALATORIS
Ir

Lietuvis Gydytojas
Chirurgas

1821 So. Halsted Street
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 1 iltį 4
po piet. t Iki 9 vakar*.

R. M. S. P.
Europą
Dvisąvaitlnl “O” Laivai

Dr. M. Stupnicki

NEW YORK-HAMBURG

3107 So. Morgan Street

Sustojant
Cherbourg ir Soutliamptou
ORBITA Gegužio 21—I.iepos 2
OROPEKA Birželio 4*-Liepos 1«
ORDUNA Birželio 18-Lirpos 30
1-2 ir 3-člos Kl. I’asažieriams

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 18 ryto
5 po pietų iki 8 vak. Nedėiio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

A

l'lic ltoyal Mali Stcam Paekct C.
117 W. IVasIiingtoii Street
Tel. Dearborn 13«7
Arba prie Tikictų pardavėjų.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.
Telefa

TcL Canal 2118

l*ulll

Dr. P. P. ZALLYS

Valandos: 10 ryto iki
Gyvenimas:

Lietuvis Dentistaa
10801 So. Mlehigan Aveaae
BoMlaad, UI.
▼ALANUOS: B ryto Iki • vakar*.
Irel. Pullman Ml Ir *180.

Tel.

DR. I. M. FEINBERG

2811 W. 63rd Str.
I’rospect 34##.

LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1063
Dlen. Itoom 518—158 N. Oalrk
Tel. Randolph 8507

Gydo specialiai visokia* vyrų
moterų lytiškas ligas
2101 Madlsoo Str., kampas We»i
tem Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

Canal

vakare

J. P. WAITCHEES
Lawyer

Fhone SeeFey

•bei.

8

#222

«

DR. S. MIKELIS

| DR. C. K. CHERRYS 3
J

LIETUVIS DEMTISTAb*
?92O1 Wcst 22-11,: « So. Loavitt St.;
o<
Chleago
#
^Valandos: 9:30 A. M.
to12 N.įĮ
2
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 5

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
orimu ir Gyvenimo vieta

,

8252 South Halsted Street
Ant virtau. Fnlv.naal Mate Haak
Valanda* nuo 19 iki lt ryte; ano
2 Iki 4 po pietų; auo 7 Iki 9
Nedėltomla nuo 10 Iki *.
Tel*f««M 2ar4. 2044

K*

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgą*
Į Ofisas 10900 So. Mlchlgan Avė.,
[Vai. 10 ik! 12 ryte; 2 iki
4 po
piet, 8:30 Iki 8:30 vakare
Į Hesidencija: 10588 Pcrry Avė.
Tel. Pullman *842

■ Dr. M. T. STR1K0L1S

S

Lietuvis Gydytojas Ir

Pcoplrs Teatre Name
Jlfll# W. 47(1) Str. Tel. BonL 1<
■valandine 6 iki' 8 vak. Ncdėl 10]
■iki 12 ryto.
J
Re*. 2914 W. 42rd Street
Nuo ryto iki piet.
(Tel. McKialoy 203

I

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAK1S

ADVOKATAS
Ofisai vklnml«wtvi
AHSOCI/ITION IILDG.
19 So. La Halio St.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po plotų
PanodėUaiH Iki 8 vakare
Nadėllarel* odaa* uždaryta.

>

NIlllUIIUimilllllllllllllllllllllllllllllllllM
lies. 1139 Independenoe Rlvd.
Telefoną* Von Bnren 204

DR. A. A. ROTHi
ltusaN (lydytoja* rt Chinugna
Spc-iJaUstaM Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir vfeig chroniškų ligų

Telefonu* Armltare 9770

MARYAN S. R0ZYCK1

MUZYKG8 DULEKTORirS
Mokytojas Piano. Teorijos Ir
KompeaMjoa
2021 N. Wo»tern Ava.

,

CjUrasto. IU.

VALANIKIS: 1O—I1 ryto
pietų, 7—« vak. Nedėliotais 10—12
orimu.
»<o. Halated Bt.. OUaagn
Telefoną* Drover IBM

4.
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Penktadieniu, Ruiand. 8, 192t
Andrelunas, o maldą atkalbėjo nu kun. M. Krušų, sodinama,
A. L. R, X. LABO. SA-GOS dvasios
Rep.
vadovas kun. A. Briš- medžiai ir krūmeliai.
ka. Atstovų atsilankė iš 5 kuo
REIKALAIS.
pų. Protokolas praeito susirin
IŠ NORTH SIDES.

nniDnss

1

Pirkite Dabar

Atdara
Dienomis
kimo perskaitytas ir priimtas.
Komisijos raportą kaslink Bal. 3 d. Šv. Mykolo Ark.
Vakarais
įsteigimo darbininkams biuro par. svet. Šv. Kazimiero A
Nedelromis
išdavė kun. Ant. Briška. Ko- kadeiuijos'Rėmėjų dr-jos 3-ėias
misija turėjo du posėdžiu, ku-! skyrius įrengė vakarą. Moterų'
Pirk Dabar!
kuopa iš Cicero
i iuose dalyvavo ir kun. IT. Są-gos 2Meilės.” Vakarą S pečiai s Išpardavimas!
Bučvs suteikdamas daug nau vaidino “
dingų
patarimų.
Biuras vedė kun. A. P. Baltutis. Pub
Vartotų Karų
likos buvo daug. Be abejonės,

Bemėsinės Ratnyčios

Nebetoli jau Vainikų diena
(Decointion day) (Gegužės
Pėtnyčia daugumoje Krikščioniškų namų yra žuvies* diena. Taipgi
30) ir šv. Antanu diena (Bir
yra ir kitos pasninko dienos kiekvienuose metuose, kuriose mėsinis mai
želio 13). Tos dienos Lietu
stas naudoti yra draudžiama tradicijomis ar religijos teisėmis. Todėl
viams gyvenantiems Chieagobeveik kiekviena šeimininkė stengiasi daryti viską, kad užganėdinus
je ir apielinkėse yni gerai ži
savo šeimyną su tuo maistu, kokis galima prirengti.
manos. Kas met tas dvi dieni
Mazola yra tikra palaima šeimininkėm šiose dienose, nes ji yra
Lahd. Są-ga sunaudoja pra bus dienraščio “Draugo” na
varduodami ant
tyra DARŽOVIŲ alyva. Su jos pagalba visuomet '—Mma palengvinti
kilniam tikslui, tai yra našlai me. Iškaba bus iškabinta lan nemažai liks ir pelno.
lšMOKESfUo PLANO
Rep.
situaciją, nes galima prirengti įvairių skanių, sveikų ir maistingų val
Iš
100
Karų
Gulima
pasirinkti
čių naudai. Tose dienose aukų ge. Valandos bus nuo 8 ligi 10
gių iš paprastų daržovių ar žuvų, kurias galima lengvai nusipirkti ar
ROAIKSTKRS
rinkime Lahd. Są-gos k p. ryto. Darbininko dar neturi.
CICERO, ILL.
timiausioje krautuvėje.
žuvis ar silkė iškepta Mazoloj’ yra skanum
5 Pasažierių Tonring
lenktyniauja, kad viena kitą Reikalinga bus turėt atskiras
ir
sveiku
maistu.
Jūsų
kūdikiai
tikrai gėrėsis juomi ir jus visa šeimyna
7 Pasažierių Tonring
pralenktų. To paties reikia ti telefonas. Reikalinga bus susi- Liet. Prekybos Bendrovės
bus
užganėdinta.
COUPES
♦ l
3
kėtis ir šiuosmet.
z.inot su svetimtaučių organi serininkų, Ciceruje gyvenau
SEDA
N,S
Praeitą metą šv. Antano zacijomis ir visomis dirbtuvė čių, susirinkimas šaukiamas
Mazola palengvina sunkenybes maitinime šeimynos per gavenę ar
Karai
su
žieminiais
šailimis.
bile
pasninko
dienoje.
dienoje pirmoji Lab. Sąj. kuo mis, kad reukale kreiptųsi į Bal. 8 d., šv. Antano par. sve
I
1*.
Dideliame Pasirinkime.
pa Šv. Kryžiaus parap.. sukir biurą.Gauti leidimą iš valdžios tainėje, vakare.
Rep.
Mazola gali būti naudojama didesniam skaičiui dalykų ir su ma
1920 Hudaon
Dixic l-'lycr
to visas- kuopas, nes daugiau pavesta p. Cibulskiui. Apie
Tomplar (Callfornia Top)
Colo
žesnėmis lėšomis, negu bile kuris kitas riebalų išdirbinys.
()ldsinobilo
sia surinko aukų. Bemini jai biuro vedimą bus kalbama se LIETUVOS ATSTOVYBĖS Scripps-Booth
VVescott
Chevrolet
Parsiduoda kiekvienoj geresnėj krautuvėj pustaip pavyko, žinoma', pasidar kančiame posėdy. Raportas
Krankliu
Eords
AMERIKOJE PAIEŠ
Studebaker
kvortės,
kvortos, pusgalionio ir ga
Dodges
bavus kuopos dvasios vadui priimtas.
KOJIMAI.
t tverland
Apperson
liono
mieros
blešinėse.
National
AVillys-Knight
kun. Alex. Skrypkai.
Duick
Marmon
Organizatorių raportas.
Feliksas. Bružas ir Pranas Po Vclic
Įdomu, kuri kuopa šiuosmet
Briseoe
"halnicra
Reo
tą dieną surinks daugiausia
Raportą išdavė R. Andre- cius, visi iš Derkintių kaimo, Ša Maxwell
Sti'plicns
čių
parap.,
Mosėdžio
vals.
Drexel
King 8
aukų našlaičių prieglaudos liunas. Jis pranešė, kad Town
Paigc '
K’ascl
Liudvikas
Malukas,
iš
Jcdžiofų
reikalams. Atrodo ar tik šiuos of Lake kuopa jau atgaivina
UŽTIKRINAME:
M (‘nosinio Išniokesčio Bliaut)
kaimo,
Triukinų
filijos,
Skuodo
met nepralenks visas kuopas ma. Turėjo jau vieną susirin
Karo kaina
Iškalno
mėn. Mok
$200.00
$75.00
$25.00
viena didžiausiųjų kuopų, tai kimą, kuriame įsirašė keletas vals.
Jei nebūtumete galutinai už
100.00
*3.00
Kazimieras Ui-bonas, Barbora 300.00
400.00
yra penktoji Šv. Jurgio para darbininkų. Žada surengti di
175.00
35.00
ganėdinti gerumu ir ekonomiškumu
500.00
200.00
40.00
pijoje. Kas žiu kaip čia bus? deles prakalbas ir pakviesti Urboniutė, Kazimieras Jarum- 600.00
Mazolos, tad jūsų krantuvninkas su
200.00
45.00
bauskis, Jonas Sirutis iš Alscdžio 700.00
250.00
50.00
Tą parodys trumpoji ateitis. organizatorių kun. A. Brišką, miestelio, Telšių apskrities.
grąžins jums pinigus.
R00.00
300.00
55.00
Kad Šv.Antano ir A ainikų kad paaiškintų darbininkų rei- Kazimieras Dobryka iš Depšių 900.00
350.00
60.00
1,000.00
400.00
G5.00
dienose butų puikios našlai kalus.
Nereikia nmrtgage mokėti
kablio, Gruzdžių vals., Šiaulių ap
Nereikia brokenige.
čiams pasekmės, reikia, kad
Nauja kuopa pramatoma skrities, gyvenęs McKcfs Roeks,
CORN PRODUCTS REFINING
Nereikia notarių mokėti
kuopos išanksto pradėtų ruoš- West Pullmane, tik reikia su Pa.
Nereikia ta vii mokėti
COMPANY,
Nereikia freighto mokėti
ties.
rengti prakalbas.
Fotografijos
įlykai.
17 Battery Placc, New York.
Kas žinote apie šias ypatas, su
Nuo savęs centras /kreipėsi
SAVO SENA KABA.
Kun. A. Briška pasižadėjo teikite pilnai visas informacijas ir APMAINYK
Tavo senas karas aiunainomas ant
j visus gerb. klebonus, kad su prakalbomis apvažiuoti vi žinias šiuo antrašu:
naujo atrokuojant jo vertė.
Visi pertaisyti Mltchclls turi pilna
pavarytų tinkamą agitaciją ir sas kuopas, kad pakelti darbi Representative of Lithuania in
gvaraatija kaip nauji.
tiki, jog gerb. klebonai tai pa ninkų dvasią ir supažindinti
America
darys.
J. Šliogeris. su jų pačių reikalais, kad rašy
S. D. LACHAWICZ
Parduodami ant Išmok.
703 — 15-th St., N. W.,
LIET U VYS GRABORIU8
Washington, D. C.
tųs! darbininkų organizacijom
I Patarnauju laidotuvėse kopi glausta, rtet-l
Skale meldžiu atsliauktl, o mano darbu]
Praktikuoja 33 metai
■busite užganėdinti.
| Perkėlė* senio ofisų po nona
Iš surengto vakaro, Kovo G
Ofisas 8143 8o. Morgan St.
|2S(4 W. 2Srd PI.
(Aleno, ni.|
ŠIS
—
TAS.
DVI
1
Kertė
32-ro
St.,
Chicago,
III.
CUAUTUVES
{4729 So. Ashland Avci
d., raportas buvo ne pilnas ir
Tel. Ganai 3199
2328
SPECIJALISTAS
2334
atidėta sekančiam susirinki
■
8pe> -ijallslas
Micliignii Avi .
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
Mieliigan Avė.
Del ko soeijalistų laikraščiuo Pertaisyti karai
|DŽIOVV, HftOTEKV kr VYRŲ UGI
niškų ligų.
mui.
parduodami abejose
OFISO VALANDOS: Nuo
ryto
JValanilosnuo 10 iki 12 išryto; nao(
Krautuvėse.
Antras vakaras yra ren se vyrai paieško savo pabė
iki 8 po pietų, nuo • Iki 8 valan
IŠ DIEVO APVEIZDOS
■2 iki 5 po olėtų: nuo 7 iki «:»•'
Tel.
Yards
6GG6
IJlvd.
344
8
gusių pačių? (Mm... Del to,
dų vakare.
■vaka.e Ncd< Šiomis 10 kli 1
■
giamas
Balandžio
24
d.,
Dievo
PARAP.
Dr, V. A. ŠIMKUS
Nedėllomis nuo 9 Iki I po plet.
"
TelcM ias Ilrckcl 2SMO
gį
FARMOS.
Apveizdos parap. svet. Kiek <ad per tuos laikraščius vyrai
Telefonas Yattfc «87
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
lMMIMMMBi
Kas norite nusipirkti geras farrnas
Akušeres.
pasiieškojo sau jų. — Zec.).
Praeitą metą musų kolonijoj viena kuopa turi išrinkti po 4
nuo pačių savininkų ar per Bankas
8208 8. Halsted St, Chicago.
sau daug piningų nes sųžiValandos: 10—12 iš ryto 1—S ir
iš kelių L. D. S. 25 kp. narių darbininkus. Įžanga nebrangi. Kodėl soeijalistų laikraščiai, sučedysito
ningas ūkininkas kuris supranta gc6—8 vakar" Ned. 19—1J 1# ryto.
susitvėrė Sjatudos Rėmėjų Nutarta atspausti plakatų ir talpindami mirusių skelbimus rai žeme jums nurodys teisingai. Aš
žinau tokius
nes pats vaDraugijos
kuopa.
Lai du sykiu paskelbti dienr. deda kryžių, kurio jie taiji žinėjių kožna ūkininkus
metų po įvairias ūkės
kui bėgant narių susirašė virš “Drauge.” Muzika paimta ge nekenčia? Del to, kad tas kry ir Valstijos.
-42 BROADMAY
NEW V
V . Gaižauskas
^Telefonas Boulevard 9199
jį
žius yra tik ant poperos at
20. Tada Centras davė kuopai ra.
TIESI
Kelionė
Ile
Persėdimo
IS
NEW
YORKO
Per LlHJAVA Arba
3212 Aubiirn Avė.
Chicugo, III
HAMBURGU — EITKŪNUS
Streikierių fondan kas nori spaustas.
numerį—25-tą. Bet susirinki
l LIETUVA
mų praeitą metą kuopa ne gali mokėt ar nemokėt.
Delko nuo kitų greičiau iš
g
DENTI8TAS
Laivui
išplaukia
kas
14
<1.
Dideli dviejų si-iiibu pae-to luivai Išplaukia:
laikė, dėl to nebuvo išrinkta Apskritis pataria, kad visos irsi naujienų apie sau arti
#
3331 South Halsted Str.
a
S. S. “LITUANIA” April 13
“POLONIA” Gegužio 11
^(Valandos:
9
—
12
A.
M.
*
Kam nusibodo fabrikantams ver
valdyba ir parodyta didesnio kuopos pirktų bent po vieną mus žmones, negu nuo jų pa gauti.
“ESTONIA” Gegužio I
“LITUANIA” Gcgažlo 25 d.
1—5; 7—8 P. M.
<
pirkite farrnas nematysite be 3
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kiiasos kdeiviama
darbių, Tamstų gyvenimas bus užtik
veikimo. Narių mokesčiai^ ir L. D. S. namo boną.
čių?
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
rintas iint visados. Amerikos piningai
susinešimu su Centru bei atsių Įnešta ateinančią vasarą su
stovi augšėlausia už viso pasaulio,
K. KEMPE, General Westcm Pnoscnger Agent
pat ir žemo brangsta ir bus bran
120 Norl.li I.u Šalie St., Ghicago, Illinois.
stomis knygomis rūpinosi ne rengti piknikas. Plačiai ap Kaip gali Imli augšto laip taip
gi. Dauguma žmonių nori pirkti for
arti 47-tos Gatvės
snio
Kolumbo
V
’
vtis,
kurs
vai

kalbėti palikta sekančiam su
įgalioti nariai.
mas bet nežino kur? Geriausia yra
Tel. Drovar 7942
kų
neleidžia
į
katalikiškų
mo

pirkti naujoj Lietuvių Michigano Ko
Kovo 20 d. įvyko pirmas sirinkimui.
lonijoj kur galima gyvent nevartoda
Dir. C. Z. Vezells UIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII11IIIIUII1IIIII311III1IHI91IIIII1IUIIIIIIM*
mas nei svetimtaučiu kalbos mes tu
kuopos susirinkimas Dievo Sekantis susirinkimas bus kykla ?
LIETUVIS DENTI8TA8
rime lietuviškas draugystės, parapi
Apveiz. parap. mokykloj. Iš Bal. 24 d. Nekalto Prasid. Pa
4713 80. ASHLAND AVENUN
jos, mitingus, balius, pikninkus ir
TURĖK
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.;
Visoj
Amerikoj
Izdioriaus ltutkuus, tu- lietuviškus turgus.
dalinta knygos. Gavę geras ir nelės. Šv. parap, svet., Briglt- rlųPuieškuu
svarbių žinių iš Lietuvos nuo jo kitos tokios vietos nerasi, musų tar
Seredotnla nuo 4 lig 9 vakare
motinos ir sesers Eugenijos kurios pe randasi labui turtingu farmerit)
=
P!:?-’ i'-.’ jt
’ė
puikiausių
naudingas knygas nariai liko ton Panke.
prašo kad surasčiau Izidorių. Jis pir kurie turi savo žemdirbystės, maši
patenkinti ir naujus sumokėjo
auksiniu ir deimantiniu žiedų, auksinių ir paauksuotų
A. Z. Bislis, rašt.
miau gyveno Pennsyivnnijos Valsti nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
joj.
Kas
apie
ji
žinote
praneškite
jus
nereikia
kreiptis
prie
svetimtau

mokesčius. Įsirašė keletas ir
laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciugelių,
karolių
ftiuo adresų:
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen
naujų narių. Kai-ikurie nariai
tu.
šv.
Antano
Draugystė
jau
3
metai
IŠ T0WN OF LAKE.
Konst. GrlVinanskis
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
10835 So. Michigaii Avė. Chicago, III. kaip pardavinėja farrnas ir visi kurio
yra sugrįžę tėvynėn. Nutarta
V.
W.
j
per jų pirko džiaugiasi. Agentai ku
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
rio ateina daugiausia j stubas Ir siū
jų knygas pasiųsti Lietuvon.
Bal. 8 <1. vak., parap. svet L.
ADVOKATAS
kryželių ir kitų religijinių dalykų, taANT PARDAVIMO.
lo jums aukso furinns tų sergėkitės
S
Ofisas Didmiesty!:
Susirinkusiems kun. Ig. A1- R. K. ir Šv. Vincento a Paulio Groeerne ir bučerne, labai geroj nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pas 5
vorų užtikriname prekę prieinama.
esu vienas Ir negaili) apsi kui nesakykite kad agentas apgavo
bavičius trumpai paaiškino Rėmėjų skyrius rengia pra vietoj,
29 South La Šalie Street
dirbti dėlto parduodi). Galima Ir na ant $1000 ar daugiau o taip labai
kartų pirkti ant lengvų įšmokes- daug atsitinku.
|
Kambarin 834
Spaud. Dr-jos tikslą ir reika kalbas. Kalbės gerb. dr. A. mų
J. WENCKUS
čių. Atsišaukite tuojaus.
Norėdami
platesnių
informacijų ■
Telefonas: Centrai «39a
lą ją lemti. Visus ragino pasi Rutkauskas ir kun. J. Petrai
4202 S. CamplMill Avi-.
kreipkitės šiuo adresu:
Laikrodininkas
K.VZ. DAI NORAS,
darbuoti taip,kad per šiuos me tis. Vietos Lietuviai kviečia
Box 7
Castcr, Midi.
Vakarais, 812 W. 33rd St.
3327 So. Halsted St.
Chicago, UI.
tus kuopa susilauktų nors mi skaitlingai susirinkti. Čia ANT PARDAVIMO spaustuvė susi
Telefonas: Yards 4981
dedanti ift vieno 10x15 Chnndler ir
šimto narių.
išgįrsitė daug naujų žinių a- l’rlce Gordon Preso, su ilgų founnnNttiiiiiitMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiHfltiimMiHiiiill
1-25%
Rollanee Pjaunamoji
Išklausę kalbos susirinkusie pie šiandieninį Lietuvos stovį. tain,
DR. S. BIEŽ1S
■
mašina su “cxtru" peilių; Hangers, ■
LIETUVIS GYDYTOJAM
|
ji pasirįžo, kad kiekvienas na
Korespondentas. shafts ir pullys, du dideli ease ■
stands su rases, 3 kabinetai su 8-4 ■
IK CHIRURGAS
g
rys ligi sekančio susirinkimo
rases vienas Inipesing ir ink stone,
2201 Wcst 22nd Street
visos raidės, rules, Icads, slūgs Ir kiti ■Tel. Ganai 8222
*■ 5
prirašytų mažiausia nors po
S
IŠ BRIDGEP0RT0.
4 \
pagrųžinlmai, vienas slug Ir lead eut- ■ Kės. 3114 W. 42nd Street
5
vieną narį.
ler 3-3 setai rolerių, wasle cun, ben g
Tel. McKInley 4988"
ean prlnting Ink medinis fur
Aut galo išrinkta valdyba:
Bal. 4 d. Šv. Jurgio par. zine
nitūra ease. Pageidauja viską sykių
pirm. — kim. Ig. Albavieius, svet. buvo prakalbos Liet. parduoti.
t»
Jurgis Skaisgiris
rašt.
M. Zizas, ižd.
J. Raud. Kryžiaus ir Šv. Vincen Cicero. III. tUlll W. Roosevell Itd.
VALENT1N E DltESMAKING
GOr.I.EGES
Šniukšta. Susirinkimą.-' baig to a Paulo dr-jos reikalais. L
8205 S. Halsted, 2407 W. Modiaon.Į
1850 N. WelLs St.
ta malda.
žangiiię kalbą pasakė vietinis Ant pardavimo bargenua penkių
137 Mokyklos Jungi. Valstijose.
kambarių gražus bungalow moder
kl«‘bonas kun. M. Krušas. niškas 4056 Montgoinery Street. AtM. Zizas.
Moko Mūvimo, I’atternų Klrpl-J
mo, Dcslgning bizniui Ir namams <
Miftuuktte
pas
savininke.
Svarbią prakalbą pasakė dr.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.J
4114 8. < allfornla Ate.
Mokslas
lengvais
attnokėjlmals.J
IŠ L. T). S. CH APSKR.
A. Rutkauskas. Publikos buvo
Klosos dienomis Ir vakarais. Pa-}
SUSIRINKIMO.
nedaug. Aukų nelinko. Sura
reikalaukit knygėlės.
ANT PARDAVIMO.
TAISOME AUT0M0BILIUS.K C
Tel. Heeley 1«48
šyta vardai asmenų, kurie no
Parsiduoda apinaujis mūrinis na
HAItA PATEK, pirmininkė.1
5 pagyvenimai, ift fronto Atorus.
Kovo 2b <1., 1931 m., L. D. ii įstoti
Šv. Vincentu t mas
Dirbame ir laisonie naujas ir senas “haleries”. Turime geriausias mašinas ir go
Namas gi'ius ir apsimokanti). Mau
S. Cli. Apskritis laikė susi Paulo dr-jon.
dyne*, gilaus irvtsl parankamai. Savi
riausias įtiiisas, Darba iitlit*kanio greitai.
Jd, Bcverly 24(X)
ninkas gyvena ant 3 flora nuo ulAnt pardavimo "parlor“ setas, korinkimą Nekalto Prasid. Pane
pakelio. Namas bus parduotas iiž bl- mode Ir ‘‘bookcaso", parsiduoa pi
teisingiausia psptulynig. Prfežast, giai. Atsišaukite
P. A. MAŽEIKA
1714-16 W. 95 Street, Chicago
P. J. MAŽEIKA
lės šv. parap. svet., Brighton
Aplink šv. Jurgio bažnyčią, lepatirsite
ant vietos.' AtRŠaukite
4 Hatntikaa
Paiks, kurį atidarė pirm. Rap. po rūpestinga priežiūra klebo
2044 W. 3S ktėnet
1818 N. WiHXt Street

DR. G. M. GLASER

MITCHELL

'•"dV’charles segal i

KOLONIJŲ.

IIMMMIMMMMImB

BALTIJOS AMERIKOS

I DR. G. KASPUTIS s

FARMOS.

| VISUOMET

OMENIJE

RUTKAUSKAS

g

I

g

RIDOE AUTO STATION

Penktadienis, Baland. 8, 1921

DRAUGAS

KIEK PACROBTA PINIGŲ.

IŠ NORTH SIDĖS.

Kalbama, jog- aną dieną va
gy s-plėši kai prie Dearborn ge
ležinkelio stoties bus pavogę
apie 500 tūkstančiu dolieriu.
Išpradžiu buvo sakoma, kad
tik apie 50 tukstaneiu.
Nelengva patirti tikrą tiesą,
kiek pagrobtame pastos maiše
buvo pinigu. Nes pastos auto
ritetams užtinta tas daryti.
* Iš Wasliingtono atvyko spe
eijaliai slaptosios tarnybos agentai. Neš tas nuotikis ne
paprastas. Dienos metu užpul
ti ir pavogti tokius didelius
ginigus. j

Bul. (i d., šv. Mykolo par.
svet., mokyklos mergaičių Ne
kalto l’ras. Panelės Švenč. dr-Į
ja laikė savo susirinkimą. Vie
tinis klebonas, kun. A. Baltu
tis atsilankė į susirinkimą pri
duodamas .joms gyvumo. Apart kitu dalykų draugija nu
tarė ii engti paįvairintą vaka
rą, Gegužės 1 d., Šv. Mykolo!
par. svet. Nors draugija jau'
senai gyvuoja, bet tai bus jos
pirmas vakaras. Už tai narės
ža la įdėti daug dvasios į va
karą, kad iš jų pusės tikėda
mos parapijom) paramos.

Z

TAI LIETUVIU KOMPANIJA
A MERIKOS Lietuviai jau yra pasižymėję savo sumanumu įvairiose pramonės ir prekybos sri-

Lietuviai

**tyse. Jie yra įsteigę ir išplėtoję daugybę prekybinių įstaigų, jie yra jsteigę ir išplėtoję keletą

didelių laikraščių, jie yra pasekmingai vedę keletą didelių pramonių, jie yra įsteigę ir pasekmingai
veda keletą d'delių valstybinių bankų.

Užkariauja

r

Dabar būrys sumanių ch’.cagiečių biznierių pratiesė Amerikos lietuviams kelią j naują sritį,
kurios Lietuviai dar visiškai nebuvo pajudint*, bet kurioj yra ddžių galimybių ir kurioj didesni tur

tai galima sukrauti, negu daugelyj kitų sričių. Tanauja sritis — tai sritis APDRAUDOS NUO UG

<4------------------£ NĖRA SUSIMYLEJIMO
2
CARDINELLI’UI.

Labdaringos Sąjungos vieti
nė kuopa smarkiau ruošiasi
]>! ie Labdarybės savaitės. Pp.
Augšėiausias valstijos teis Perkelis ir Andriuškevičius umas atsisakė leisti atnaujinti oliai darbuojasi rinkdami au
bylą žmogžudžio Cardinelli, kas po namus.
kuris 1919 metais nužudė Cin
ingoje vieną žmogų.
Bal. G d., Šv. Mykolo par.

NIES (fire insurance).
» "S

Iki šiol Lietuviai neturėjo savo ugnies apdraudos kompanijos ir visai nepaisė, kur agentai ap-

i

‘ Kadangi pirmutinės instan
cijos teismas jį pasmerkė mifiop, ‘tad jam nėra susimvlėjjmo.
’ Cardinelli teisme pripažin
tas vadu visos gaujos galva
žudžių plėšikų.
GELEŽINKELIŲ DARBO
TARYBA PASKELBS
NOUOSPRENDĮ.

drausdavo jų namus ir turtą. Turėti savo apdraudos kompaniją Lietuviams išrodė negalima svajo
nė. DABAR ta svajonė jau išsipildė. Lietuviai jau turi savo apdraudos kompaniją, ir galės joj ap
drausti nuo ugnies ir savo namus ir savo rakandus ir kitokį savo turtą. Tu pirmutinė Lietuvių ap

draudos kompanija yra “PIONEER FIRE INSURANCE 0F AMERICA” su savo ofisais bes randan-

svet.. vakare, kalbėjo dr. A.
Rutkauskas. Jis nupiešė var
gingą Lietuvos žmonių padė
tį ir nurodė tinkamiausius bu
dus palengvinti tų žmonių var
gus. Žmonės aukų sumetė apie $53.00. Taippat kalbėjo
klebonas, kun. A. P. Baltutis.
Vakaro vedėju
buvo p. A.
Jacevičius. Nortlisidieeiai gra
žiai pasirodė.
Rep.

čiais ant garsios Chicagos finansinės gatvės — La Šalie.

Lietuvių ugnies apdraudos kompanija — Pioneer Fire Insurance Co. of America — yra val
džios pržiurima apdraudimo nuo ugnies korporacija su kapitalu siekiančiu šimto tūkstančių dolierių. Didžiuma šito kapitalo yra sudėta Lietuvių, ir todėl didžiuma kompanijos direktorių yra Lie

tuviai su A. Algminavičium kaipo prez'dentu priešakyj.
Pioneer kompanijos uždavinys yra pasidaryti viena iš didžiųjų ugnies apdraudos kompan jų.
Todėl yra nutarta pakelti jos kapitalas ir perviršis — išpradžių iki pusės milijono dolieriu, o vė

liaus ir iki pilno milijono dolieriu. Ieškant ir priimant svetimą, ne Lietuvių, kapitalą, tas pažymėtas

Geležinkelių darbo taryba,
kuri savo ofisą turi Cbieagoje,
kelių geležinkelių kompanijų
prašymus sumažinti darbinin
kams užmokesnį ataudė ir pra
nešė, kad trumpoj ateity ji
paskelbsianti savo nusprendi
.užmokesnių klausime. Tas nuo
i sprendis, sako, p,aliosiąs visas
geležinkelių kompanijas.

sumas galima butų sukelti į keletą d enų. Bet Pioneer kompanijos vedėjų noru yra turėti tą kom

IŠ T0WN OF LAKE.

paniją ant visados L:etuvių rankose. 0 todėl didžiuma Pioneer šėrų turi būti išpirkta Lietuvių.

Bal. G d., L. Vyčių 13-ta
<uopa savo susirinkime vien
ragiai nutarė eiti in eorpore
trio šv. Komunijos laike čia
itsibusiančių misijų, kurias
Tėvas Alfonsas laikys šį mė
nesį, Šv. Kryžiaus bažnyčioje,
’uvo atsilankęs agitatorius iš
.
Vyčių Cliieagos
Apskr.
Juoz. Ourada, 50 metų, 1314
•boro su paraginimu, kad kim
W. IStli l’laee, sergantis dirkia remtų tą chorą. Kuopa nu
snių liga, prapuolė iš namu
arė remti. Kun. A. Martin
nuo praeito šeštadienio.
ius atsilankė į susirinkimą,
ir davė gražių patarimų. Tai
sveikos krikščioniškos dvasios
jaunimo būrelis, kuriuo musų
tauta gali džiaugties.
Rep.

Ar tai galimas dalykas, kad Lietuviai j trumpą laiką tokį didelį kapitalą sukeltų, išpirkdami

šėrų bent už dvejetą tūkstančių dolieriu? Taip, tai yra galimas dalykas, ir jau šiand en jų yra vy

kinamas. Be didelių paraginimų Lietuviai bizn'eriai kasdien deda tūkstančius dolieriu j Pioneer
kompan'jos šėrus, matydami tame didele progą padvigubinti ir patrigubinti savo pinigus j trumpą
laiką. Nes tai yra žinomas faktas, jog naujų ir pasekmingų apdraudos kompanijų šėrai ne tik

kad neša tikrus didelius dividendus, bet ir pakjla vertėje labai greit. Daugumos apdraudos kom

j

ŠLIOGERIS

l

L
B r.

mirė Balandžio 7, 1921,
1:30 vai. ryte, 54 metu
amžiaus. Arnerike išgyve
no 21 metus. Paėjo iš Kau
no rėd.,
Telšių apskr..
Varnių parap.. Pagirždutės kaimo. Paliko dide
liame nubudime moteri,
sūnų Petrą, 19 metų, du
kteris Adolfiną 15 metų ir
Bronislavą 9 metų.
Laidotuvės bus subatoj.
Balandžio 9. 1921, 7:45
ryte iš namų 2141 West
23 Place, i Aušros Vartų
bažnyčią, o iš ten i šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se.

TEMYKITE

p:
E ■" Mes turime ant pardavimo leng
vorai h išligomis keletu namų, me
dinių ir mūrinių.
Turime viena bargena: Namas
kuriame rambiai šalinimu, geroj*
vietoje, parsiduoda su bizniu
fikčeriais.
• Nepaprasta proga tikini alsi
Saukite pas:
J. J, Krasmvski, Viee-I’res.
UNIVERSAL STATF. BANK
8252 S. Halsted St.
Chicago

panijų šėrai j dešimtį metų yra tris syk, keturis syk, penkis syk ir net dešimt syk (kaip St. Paul
kompanijos) pakilę savo vertėje ir atnešę kita ti k dividendų. Didesnieji Lietuvių biznieriai tą žino

ir todėl skubna indėti savo pinigus j savo kompaniją, pilnai įsitikinę, kad kaip kitų taip ir Pioneer
kompanijos šėrai ne tik neš dividendus, bet ir pakils savo vertėje tris syk ir keturis syk ir gal dar

daugiau bėgyje keleto metų.
Kiekvienam Lietuviai dabar yra progos pasekti savo didesniuosius biznierius, indėti bent
šimtą-kitą dolieriu j pirmutinę Lietuvių apdraudos kompaniją, prisidėti prie išauginimo jos į d'd'lę

Per paskutines dvidešimts
lyeturias valandas Cbieagoje
pavogta dvidešimts penki au
tomobiliai. Tarpe jų buvo vie
nas Packard, kitas Pieree Arrov; ir aštnoni Fordai.

finansnę jstaigąsu milijonu dolieriu kapitalo, ir pagalios turėti didelę naudą iš savo darbo vaisių,

kada indėti pinigai išaugs j du syk ir tris syk didesnį kapitalą.
Pioneer Fire Insurance kompanijos valdyba kviečia visus Lietuvius be skirtumo prisidėti prie

vykinimo šio naujo didelio darbo. Rašyk'te kompanijai, arba ateikite patįs į kompanijos ofisą,

kur kompanijos prezidentas ar direktorai parodys Jums kompanijos stovį ir išaiškins v'ską apie
Amžina Atilsi persiskyrc su šiuo
pasauliu 15 Vasario 11)21 Petronėlė
Kaiiėaiiskienė po tėvais
iinėatisltaitė amžinus 43 metų išgyveno su vy
ru 23 melus paliko daleliame nuliū
dime (i vaikelius vyresnis sunūs Vin
centas karuoiueuėj u mažLs 3 dienu
ir vyras Vincentas liko taip likau se
serėle viena niiliidusl kurios augom ir
iM-ginėjom kaip dvi gegužėlls palikau
iliilėim nuliui linu- Ona Mankei Ičienė
ir liko I broliai ir Itrolenls ilidelemi
iiiilitiilinie t brolis Peliksas l.ictinol<- o 3 broliai Ainerike Petras, Ste|H>nas ir Antanas pai nia iš Kauno tiuli,
lamages Aps. I.aukuvos parap. l)egueiu kaimo ta mii-ii mylima seselė
ilsis lubinu kapuose juodoj žemelė
amžinu attlsi.
Talp-gi persiskyrė ir musų mylima
motinėlė su .šiuo pasauliu Vasario
2U, 1021 Ivuiiigunila. Wilkal šakų so
dos Kailinėlių parap. Kauno iteilyImis Tauragės apskr. |hi vyru Silinėaissklenė. Degučiu sodos l.uukuvos
parap. Kauno Kcd. Tar. Aps., prie
žastis mirtis kaip dūkti- mirė iš tos
širdies skuttsino Ir motinėlė mirti tu
rėjo aš palikau vienu duktė- Ona nu
liūdusi Mankei iėlenė ir 4 stiliai ir
marčios visi likom dideliame nuliū
dime I Lietuvoj o 3 Amerlkc vy
riausi.*. suims Peliksas Lietuvoj Pet
ras Steponas, Antanus tie Arnerike
t'lilciign, III. ir brolelis I liko dide
liame nuliūdime taip ir brolienė Pet
rais \Vilkals.
Taip musų visu numlleta motinėlė
ilsis Tubinų kapuose juodoj žemelėj,
meldžiam visu gludniu Ir pažįstamu
išnirti Vmžuių Atilsi Kunigunda Nimėiaitskienė Ir Pclmnclin Knnėiiusklcnė, o dabar kviečiame giminės Ir pa/Jstamus ant paiiialdu kurios nlsl, trolis 0 d. Aprtllaus tl ynliindn Išry
to Visų šventu I lažu vėloj Košdami,
III. aut lliš Ir VVaba.sli Avi-., |M> pa
maldų kviečiam giminės ir pažįsta
mas imi numeriu 11723 Pelbrooke
Avė., One .Mauke v lėlėm-.

kompanijos biznį ir jo didelę ateitį. Veikime visi išvieno! Pirkime Pioneer kompanijos šėrus! Di-

d nkime ją! Auginkime! Ir žiūrėkime, kad Lietuvių namai, rakandai ir kitoks turtas butų apdrau
stas nuo ugnies Lietuvių apdraudos kamponijoj.
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