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Vokietija Siųlo Talkininkams
$47,600,000,000

BALSUOJA BELGIJOS MO ATSISTATYDINS ITALIJOS
PREMJERAS.
TERYS.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

CITY EDITION

METAI-VOL. VI.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PARYŽIUS. — Prancūzija Prienai. Ašmintos dvaro dar Kaunas. Kovo .30 <1. Prasi
Brusselis, Bal. 26. — Balan Milanas, Italija, Bal. 26. —
jau girdėjusi, kad Vokietija bininkams, kurie laiko ančių, dėjo Rotužės salėje Lietuvių
džio 24 dienų daugel Belgijos Laikraštis II Secolo sakosi tu
siųlo apie 47 milijardus dol.
miestuose įvyko municipali rįs žinių, jog tuojaus jx> rinki karo atlyginimo. Taigi ir skel dvarininkas uždėjo savotiška Mokytojų Kongresas. J premokestį. Dar valdžia neverčia zidijumą tapo išrinkti: Stei
niai rinkimai. Pirmu kartu mų atstovų parlamentan (Ge
bia, kad nesutiksianti su tuo už gyvulių galvas mokėti, tai giant. Seimo narys Čepinskis,
gužės 15) atsistatydinsiąs Ita
Nedidelis Skirtumas Su Talki balsavo ir moterys.
pasiųlymų. Prancūzams norisi apylinkių ponai jau pradeda. Žygelis, Šalčius, ir 6 sekreto
Katalikų partija pirm rinki lijos ministerių pirmininkas
apie 10 milijardų dol. dau Toks mokestis via neteisingas riai. Pasveikinimai atėjo nuo
mų buvo paskelbusi, kad jei Giolitti.
ninkų Reikalavimais
giau. Bet Prancūzija nežino, ir darbininkai gali susitarę Estų, Latvių švietimo Minipartija laimės rinkimus, ji pa Premjeras pramato, kad se
kas jai reikės padaryti, jei S. skųsties.
Iš anties mokesčio terijos ir įvairių partijų ir
kantis
parlamentas
busiąs
residarbuos,
kad
moterys
galė

V. prezidentas Ifardingas su dvarininkas ne kų peš. Gal jis draugijų. Mokytojas P. LekNAUJAS VOKIEČIŲ PA miestelio turėjo neva privati
nę konferencijų Prancūzijos ir tų dalyvauti ir parlamentari akcijinis ir jam priešginiatt- tiks su Vokietijos pasiųlymų.
SIŲLYMAS TALKININ
parodys savo galės, kad vis eekas skaitė pranešimų apie
jantis. TadB verčiau *pasitrauk'niuose rinkimuose.
Anglijos
premjeru.
Jiedu
nu

KAMS.
dėl to yra galima kartais sau mokyklos reformų ir siūlė iš
sprendė. ateinantį šeštadienį
PARYŽIUS. — Prancūzai valiauti ir griebties panašių mesti iš mokyklos tikybos mo
Sakoma, jis savo vieton siųANGLAI DEKORUOJA IS
bombarduoja Vokietija savo ,priemonių, kaip ir baudžiųvos kslų, nes jis yra dogmatiniai
Gal. S. V. perduos tai talkinin čia sušaukti posėdin augščiaulųs buvusį iš 1914 metų prem
PANŪS.
sių
talkininkų
tarybų.
reikalavimais. Atitaisymų ko laikais.
kams.
dėstomas. Už palaikymų tiky
jerų, Antonio Salandra.
Premjeru nutarė
palaukti
misija ir vėl pareikalavo Vo
bos mokyklose kalbėjo moky
Berlynas.. Bal. 26. — Iš tik
Madridas,
Bal.
26.
—
Ang

naujo Vokietijos pasiųlymo.
kietijos, kad ji ligi Bal. .30 d
Janava. Čia gyvuoja baldų tojai Ant. Vokietaitis, Tijū
rų versmių sužinota, jog Vo
TURKAI
SKAUDŽIAI
PLIE

lijos
vyriausybė
karo
dekora

Kaip tik bus gautas pasiųly
Prancūzijos bankon depozituo- dirbtuvės, kurias įrengė Žydai. naitis, Zaštautaitė, kun. Ivin
kietija talkininkams pasiūlė
KIA
GRAIKUS.
cijomis
atžymėjo
42
Ispanu.
mas, tuojaus bus parūpinta
tų vienų milijardų auksinių Girdėties labai gerai sekasi ir skis.
2<MI milijardų markių karo at
kolektiviu keliu parinkti talki Atžymėti daugiausia pasiunti
markių. Sako, ta suma esan beveik visi baldai eina į už
Dalyvavo nuo 20 mokyk
lyginimo. Tų naują pasiūlymų
Atėnai, Bal. 26. — Čia pripa
ninkų nuomonę apie pasiųly niai, konsulini ir laikraštinin
ti dalis dvylikos milijardų sienį. Dabar organizuojasi ir lų įgaliotinių 51 atstovas, ki
Vokietija pasiuntė Suv. Vals
žįstama, jog vakarinėj Anato
kai.
mų.
markių, kurias Vokietija turi krik.Mionys amatninkai ir sta tų mokytojų buvo 157 žmonės.
tijų vyriausybei. Šita prašoma
lijoj
Turkai
nacijonalistai
f
Jei pasirodytų, kad pasiųly
talkininkams pristatyti ligi liai panašias dirbtuves tverti. Kongresas tęsis 3 dienas.
pasiūlymą perduoti talkininmas nepriimtinas, tuomet šau LENKAI DIRBDINA AME smarkiai ėmė atakuoti Grai Gegužės 1 <1.
kamas.
kus.
RIKONIŠKUS PINIGUS.
kiama
posėdin augščiausioji
Kaunas. Kovo 19 d. 3 vai.
Graikai sakosi atmušų Tur
Vokietija sutinka, kad karo taryba. Kitaipgi, matyt, bus
PARYŽIUS. — Anot žinių Ketūnų sodžius, čia yra mo nakties koksai tai piktadaris
Varšava, Bal, 26. — Lenkų kų atakas.
atlyginimo išmokėjimas butų palaukta su tuo posėdžiu, nes
iš Atėnų, 6,000 Albanų, apsi kykla, bet taip apie jų gyven šovė į ministerio Dr. Purvekio
policija
Galicijos
mieste
Lvo

atliktas nuo trisdešimtie* ligi talkininkams prisieis išnaujo
ginklavusių kulkasvaidžiais ir tojai nesirūpina, kad nei me langų. Kulka įlindo j sienų
REZOLIUCIJA
PRIPAŽINTI
ve
sukonfiskavo
5
milijonus
keturiasdešimts 2 metų laiko konferuoti su Vokiečiais.
lotinų artilerija, sukoncentruo ldžiu neturėjo kurui ir pats ties lova. Piktadaris ieškomas,
AIRIJĄ.
dol.
vertės
netikrų
ameriko

tarpiu. Išmokėjimo laikotar Neatmainomai premjerų nu
ta trijose vietose ties Graiki mokytojas su mokiniais turė mas.
Z______
niškų
poperinių
pinigų.
pis, anot Vokiečių, bus pritai tarta kuoveikiaus okupuoti
jos rubežiais. Graikai njiomo- jo eiti į miškų medžių kirsti
Afcąfhington, Bal. 26. — Se
komas prie ekonominės Vokie naujus Vokietijos plotus. Te
niauja, kad Albanai pasiren mokyklai. Atvažiavus kunigui IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS.
natorius
La
Follette
indavė
se

NUGALABINTAS
VAIKAMS
tijos padėties.
gę ineiti Graikijon. Graikai mokyti vaikus tikybos daly
einu tas nebus daroma be aiš
natui rezoliucijų pripažinti Ai
VERKIANT.
Klaipėda. Kovo 30 d. atvy
Tas reiškia, jei Vokietija e- kaus augščiausios tarybos nuo
tais parubežiais, sako, turį ma kų, nebuvo vaikų. Paklausus,
rijos respublikų. Jis savo re
konominiu žvilgsniu kils, tuo
Dublinas, Airija, Bal. 26. — zoliucijų parėmė karštais žo- žai knruomenės. Todėl prama kur vaikai? Miške malkas ker ko Lietuvos vyriausias karuosprendžio.
ta mokyklai, atsakyta.
menės vadbs, generolas Žu
met ji veikiau išmokės tų kon
to pavojų.
Mountjoy kalėjime karo teis žodiais.
kauskas, apsilankė Lietuvoj
tribucijų. Kitaipgi, turės imti
TURĖJO SUSIRINKIMĄ mo nusprendimu nugalabintas
daugiau laiko.
WA8IIINGT0N. — Kong Tauragė. Iš čia pranešta, kad įstaigose ir lydimas p. kapito
PRANCŪZŲ KARO TARYBA Thomas Traynor. Jis buvo ap MOKYTOJOS STREIKININ
rese “sausieji” pajuto pavojų, Balandžio mėn. busianti Pa- no Rimšos, apžin^jo '' noste
kaltintas už nužudymų vieno
Mažas skirtumas.
KĖS GRYŽTA DAR
žerėnuose gelžkelio linija su stovintį Lietuvos prekybos lai
kokį jiems rengia “Slapieji
Paryžius. Bal. 26. — Elizie kadeto.
BAN.
Tarpe talkininkų reikalauja
Tad “sausieji” pakilo darbuo- losią susisiekti su Klaipėda ir vų “Jūratė.” Tų pačių dienų
Galabinimo metu ties kalė
jaus rūmuose, pirmininkaujant
mojo atlygiiiiino ir Vokietijos
ties kuodaugiaus suvaržyti budu Šiauliai tiesioginiai ga jis išvažiavo į Palangą ir ža
pačiam prezidentui Millerand, jimu buvo susirinkusi skait
Edmonton. Altą, Canada,
siųlomo yra nedidelis skirtu
turėjo susirinkimų Prancūzų linga minia. Minioje buvo ir Bal. 26. — čia streikavo nug- svaigalų probibicija, taip kad lėsią sussiekti su Klaipėda ir dėjo dar sugryžti į Klaipėdą.
mas.
nelaimingojo Troynoro moteris štesniųjų mokyklų mokytojos. nei lašelio netektų jų norin Tilže, kas žymiai palengvins
karo tatyba.
Talkininkai reikalauja $53,prekių gabenimų. Tuomet Abe Užlėkiniai. Čia Kovo 29 d.
Susirinkime buvo maršalai su dešimtimi vaikų. Moteriš Jos reikalavo didesnio užmo- tiems.
788,000,000 ir 12 nuoš. už iš
lių — Pažerėnų geležinkelis P. L. Susivienijimas turėjo su
Focli, Joffre ir Petain ir ge kės su vaikais verksmas visų kesnio ir atstovybės mokyklų
vežamas svetur Vokiečių pre
žymiai atgis.
sirinkimų, kurį atidarė Šilutės
nerolai Buat, Wevgand ir De- minių sugriaudino. Bet nesug taryboje. Streikų laimėjo ir
kes.
apskričio pirmininkas. Žmonių
riaudino tas Anglų valdininkų. sugrvžo darban.
gou t te.
Vokietija siūlo $47,600,000,Telšiai.
Tr
telšiškiai
pradė

buvo susirinkusių apie 60 ir
Vakar turėjo įvykti ir mi000 be jokių kitų priedų.
jo
rupinties
gelžkelio
pravediatydžiai
klausėsi kalbėtojaus
SUIMTAS INTARIAMAS
nisterių kabineto pasėdis, pir ATGAL GRYŽTA ATLANTI- SLAPTA SUTARTIS PRAN
Vokiečių vyriausybė vakar mininkaujant teisybės ministemu. Nesenai miesto Taryba paaiškinimų, kam reikalingas
PLĖŠIKAS.
KO LAIVYNAS.
CŪZŲ SU ČEKO SLO
apie tų dalykų svarstė ir tam yra Prusą Lietuviams susivie
dar nebuvo viešai paskelbusi riui. Tečiau pasėdis atidėtas
VARAIS.
savo naujo pasiųlymo. Tuo bti- nesugryžus j laikų ministeriui Radijograma nuo laivo PenCieeroje suimtas Tfarry Pet- tikslui išrinko komisijų iš 7 nijimas. Viskas gerai sekėsi,
asmenų.
<lu norima duoti progos prezi pirmininkui Briand.
tiktai paskui du suvokietėjunsylvania, Bal. 26. — Iš GuWashington, Bal. 26. — Gau rsus(?), 19 metų. Jis intariadentui llardingui pasiųlymų
siu Lietuvio pradėjo kelti
apiplėšime
Kuomet sugryž Briand, mi- antanamo užlajos gryžta Suv. tomis žiniomis, Prancūzija pa mns dalyvavęs
Vendžiogala. Miestelis ne trukšmų ir dainuoti Vokiečių
aptarti ir nuspręsti tolimesnis nisteriai turės posėdį ir gi Valstijų Atlantiko karo laivy dariusi slaptų apsiginimo su bankos Sununit miestely
kursas.
mažas; visokių yra žmonių: tautiškas dainas. Juos praša
prezidento rūmuose, pirminin nas.
tartį su Čeko-Slovakija. Pran Cicero policija nuomoniauPranešta, kad šiuo kartu kaujant prezidentui.
cūzijos tikslas — Slavių val ja, jog areštuotas ar tik nebus Gudų, sulenkėjusių Lietuvių ir linus, prakalbos tesėsi. Ne
Vokiečių kabinetas pirm pa
Paskui pasiųlymas bus induo- stybėmis kai-kokiu retežiu ap plėšikų automobilistas, kurs tikrų Lietuvių. Tautiško susi žiūrint klinčių iš suvokietėVietos
laikraščiai
reiškia
pa

siusiant notų j Ameriką pir
tas talkininkų ambasadoriams. juosti Vokietija.
pasprūdo plėšikams nepavy pratimo nei jokio, apšvietimo jusių Lietuvių pusės, daug
tenkinimų
dėl
buvusios
prem

miau pasitaręs su Reichstago
Valstybės sekretorius neži
kus apkraustyti bankų Cicero- mažai, veikėjų nei jokių, lie vienok prisirašė prie susivie
jerų
konferencijos.
Prancūzai
partijų lyderiais. Tas reiškia,
tuviškos mokyklos bijo, su val nijimo. Gaila tų Lietuvių, ku
nia jau kelintu kartu prane DIDĖJA VOKIEČIŲ PRE je
pradžiugę
nors
tuo,
jog
Ang

džia jau apsipranta.
kad vyriausybė atsisako imti
ša, jog Suv. Valstijos neapsirie išmokę svetimų kalbų, sa
KIŲ
ĮVEŽIMAS.
lija posenovei pasirodo neat ma tarpininkauti Vokietijai su
atsakomybę išimtinai sau.
vųjų niekina ir eina prieš sa
NEMIRŠKITE. PIGESNĖ
skiriama Prancūzijos bičiuolė. talkininkais. Bet naujų pasių
Tauragė,
čia
užsimezgė
akvo tautų.
DUONA.
Washington, Bal. 26. — S.
Kai-knrie laikraščiai reškia lymų gali perduoti talkinin
ANGLIJA STOVI UŽ PRAN
eijinės pramonės
prekybos
patenkinimą tuo, kad ir Suv. kams. Gi tas negali skaitytiem Valstijų komercijos daparta- Su vakarykščia diena Cbi- batui rovės “Jura” mazgas.
CUZIJĄ.
ATPIGO GYVENIMAS.
Valstijos pagaliau ima intere- tarpininkvste. Tai yra šiaip mentas skelbia, jog didėja Vo cagoje papiginta duona. Val Bendrovėse tikslas yra išnau
kiečių prekių įvežimas šion
Paryžius, Bal. 26. — Praneš
Londonas, Bal. 26. — M mis suoties karo atlyginimu. Be to, mandagus abiem pusėm patar
gomųjų daiktų krautuvėse ne doti juros upės pajėgas. Višalin.
Praeitais
metais
čia
į
teris pirmininkas Lloyd Geor Suv. Valstijos turės progos ir navimas su tikslu kuoveikiaus vežta Vokiečių prekių devynis turi būt daugiau imama, kaip sųpirma bus statoma elektros ta, kad Prancūzijoje laipsniš
kai atpinga gyvenimas. Lai
ge vakar kalbėjo jiarlamente. vėl dirbti bendrų darbų su tal abi pusi sutaikinti.
10c. už mažesnį kepalukų ir stotis ir linų verpykla. Bend
kartus
daugiau,
kaip
1919
me

Jis pareiškė, jog naujas Vo- kininkais.
rovės pagrindinis kapitalas 2 kotarpiu nuo Rugsėjo, 1920, li
15c — už didesnį.
tais.
gi Kovo, 1921, atpigęs 32 nuo
kielijos pasiųlymas dar negau
S. V. GALI ĮSIMAIŠYTI AT
Chieagoje kasdien suvarto milijonai auksinų. Akcijų kai
1919
metais
buvo
įvežta
pre

šimčių.
tas. Bet jis visgi jau girdėjęs, VĖLINASI VOKIEČIŲ PA
LYGINIMO KLAUSI
jama imi vienų milijonų kepa na 2,000 auks. Tris akcijas
kių
$10,
(MIS,
141
vertės,
tumu
SIŲLYMAS.
kad pasiųstas Washingtonan
(arba šėrus) pirkęs turi 1 bal
MAN.
lukų
duonos.
tarpu 1920 metais jau $88,838.ORAS. — Šiandie pramatoprezidentui Ilardingui.
sų. .Dauginu, kaip 10 balsų tu
mas lietus; gali būt griausmų;
Washington, Bal. 26. — Va Washington, Bal. 26. — Čia 2.30 vertės.
M misteris pasakė, kad jei
ICO AUTOMOBILISTŲ BUS rėti neleidžiama.
šalčiau; rytoj
pramatomns
naujas pasiųlymas pasirodys kar čia ligi popiečio nebuvo nomoniaujama, jog Suv, Vals SUVAŽINĖTAS NEŽINO
Bendrovės darbininkai, tai
PAŠAUKTA TEISMAN.
gražus
oras.
S
nepatenkinąs, Anglija visomis gautas naujas Vokietijos pa tijos kartais gali būt privers
daugiausia apylinkės ūkinin
MAS
VAIKAS.
priemonėmis rems Prancūzija siųlymas karo atlyginimo klau tos įsimaišyti karo atlyginimo
Cicero policija praeitų sek kai, nesenai pargryžę iš Ame
sime.
klausiman.
ateinantį šeštadienį augščiau
Ties 47 gnt. ir Normai avė. madienį smarkiai apsidirbo. rikos. Bendrovės “Jura” ak
Čia stebimasi tokiu įvykiu.
sios tarybos posėdy.
Štai kame dalykas:
nutoinobilinus suvažinėtas ne Per dienų įvairiose vietose tė cijos (šėrai) bus platinami ir
Anot ministerio, tame po Iš Berlyno buvo pranešta, kad
Gauta žinių, jog Vokietija žinomas, apie 10 metų amžiaus, mijosi, ar automobilistai pikio parduodami ir Amerikoje. Li Svetimų finlių pinigų vertė, mal
sėdy Prancūzija paduos su pasiųlymas dar užvakar buvo pienuoja suvaržyti Amerikos vaikas.
nų verpykla ir elektros gamy iniai neniHŽiuu $25,(MM), Kalnini. 24
miesto parėdymus.
,
manymų jai užimti WestTali paduotas pasiųsti. Ir lig va kiaulienos produktų siuntimų
Automobiliu važiavęs, sako Per dienų sužvejota 160 au kla, manoma, jau busiu rude buvo tokia pagal Mcrchanta Lokar
dienos
negauta
apie
tai
jo

jos anglių kasyklas.
Vokietijon. Ir tegu Vokietija ma, Steven Mnrtinkus. Polici tomobilistų, kurie reikiamose nyje įtaisytos.
an and Trust Co.:
kių žinių.
taip padaro, Suv. Valstijų pir ja jį sulaikė.
vietos*1 važiuodami nestabtelė
Anglijos atrerlįngų svarui $3.93
kliai
turėtų
daug
nukentėti.
PAKVIESTI AUGŠČIAU
Pranešta, jog apturėtas do
Kaunas. Kovo 22 d. Lenkai Prancūzijos šimtui frankų 7.19
Su motoriniu dviračiu va jo, tai pergreitai važiavo, tai
viešumon
Kad tas neįvyktų, Suv. Val žiuodama du vyru sutiko mir neturėjo vakare
SIOS TARYBOS POSĖDIN. kumentas vargiai
sušaudė
Žybelių klebonų kun. Italijos šimtui lirų
reikalingų
4.Ž8
bus paduotas. Pirmiausia tuo stijos bus priverstos jausties tį, kuomet mašina parvirto šviesų ir tt.
Lnjauskų, kuris buvo parapi Vokietijos šimtui markių
1.55
Hytbe, Anglija, Bal. 26. — klausimu konferuosių valsty turinčios priedermę įsimaišyti persmarkini pasukus jų į šalį
Tomis dienomis jie bus pa jos siųstas Vilniun pirkti ba Lietuvos šimtui auksinų
1.55
Lenkijos šimtui markių
.13
Kaip žinoma, šalimais šito bės sekretorius su prezidentu. karo atlyginimo klausiniam
šaukti teisman.
Miebigan n ve., ties .32 gat.
žnytinių daiktų.

CHICAGOJE.

PINIGŲ KURSAS.

J

LIETE VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”

Antradienis, Buland. 26, 1921

DRAUGAS

2'
liktas klaidas. Mėgina panai
kinti slaptos diplomatijos vai
sius. Bet tai nelengvas daik
tas tą padaryti. Japonai gali
pasirodyti neįmaldaujami, kągi jiems darysi.
Buv. S. V. prezidentas Wilsonas tail- os konferencijos pra
džioje skelbė kovę, slaptęjai
diplomatijai. Bet kuomet at
stovu pateko konfereneijon ir
inėjo Europos diplomatų su-

mimniiitHMiiMiiiiiiimmiiiHiiiiimiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiHi

“Naujienos” Parduoda Vilnių.

“DRAUGO” KNYGYNE

Sunku sau įsivaizdinti, kad
Dabfcr turint omeny, kad
Galima gauti šios
Lietuvių tarpe butų žmonių, Steigiamasai Seimas nustato
kurie lengva širdimi parduo valdomosios žemės normą apie
MALDAKNYGES
tų savo sostinę Vilnių. Vilnių, 150 margų, musų poneliai
kurs yra musų tautos širdis, noroms nenorams turės prisi
Ramybė Jums (brangios odospuauk.s.) ............. $3.50
be kurios nyksta ir gęsta Lie taikinti prie to įstatymo. Jei
| Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................. 2.50
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................... 2.00
tuvos garbinga praeitis, teausta gu sakysime gulutinai nuosa
* Prenumerata mokaal ifikalno. Lai
šios maldaknygės formatas yru 5%x3^.Puslapių turi 958, bot ne
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos
ir nepagydomu skausmu virs vybė siektų daugiausiai 300
stora, nes spausdintu ant plonou popieros. Jojo yru įvairių įvairiau
ne nuo Nuujų Metų. Norint permai
sių maldų.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
ta jos šviesi ateitis.Lietuva be margų ir tuomet dvarininkai
• •
• •
sena*, adresas. Pinigai geriausia sių■tl Ifiperkant krasoje ar exprese ‘Mo- j<urjn jr pats Veikiai palinko Vilui aus-vyras be galvos, mo mažiaus pavojingi ir naudin
Aniolas Sargas — juodas apd.............................. $1.25
ney Order” arba Įdedant pinigus i
1
1
prie tų paslapčių. Ir pasekmė teris be širdies, gražiai išreiš gesni negu Vilniaus išsižadė
registruotą laiškų..
= Aniolas Sargas — juodais rninkšt. apd................ 1.75 E
je nepasidarbuota net gyviau kė vienas Amerikos kongreso jimas. Vienu žodžiu “DrauE Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50 E
“DRAUGAS” PUBL. CO.
narys, kuomet man teko su gas” rišo klausimų bendrai,
siais
savo
šalies
reikalais.
3 Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75 =
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
juo
kalbėti
apie
Vilniaus
klau

nieko
neprasitaręs
ar
dvarai
CIGARETTE
5 Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
Buvusis prezidentas privirė
Tel. Roosevelt 7791
simų.
Svetimos
tautos
žmonės
teks
pilnybėje,
ar
bus
apkar

paveikslėliu ant apd............................................... 1.75 =
nemažai košės, kurių turės iš
aiškiai
supranta
ir
įvertina
pyti
sulyg
tam
tikras
normos.
|
Dangaus
žvaigždutė — balto kailelio apd................... 1.50 |
kabinti naujoji vyriausybė.Tik
| Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.................. 1.00 |
klausimas, ar pavyks tas pa Vilniaus prasmę musų tautos Jo viena tėra mintis: “mes no
'T'"'
2S
gyvenimui..Vilnius — tai mu retume veikiau palikti dvarus
E Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 =
daryti.
| Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50 3
sų sostinė ir tada tik nurim- ponams, kad tik Vilnius liktų
E Aniolėlis — juodais apdarais ................................... 0.75 =
sime, kada Vilnius bus musų Lietuvai.”
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelkpo 300 puslapių.
3
Eksporto Svarba. rankose — buvo vyriausias Reikia pastebėti to išsireiš vertiname savo valdžios pir S Spauda
aiški.
*
obalsis, kurį tūkstančių tūks kimo pilnų turinį .Sakoma: vei mus žingsnius, kad ji nors ne S Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
Stebėtinas daiktas yra eks tančiai Lietuvos sermėgių, dar
kiau, tai yra neturint kitos iš rangiai, bet nevylingai parce
Pulkim ant kelių............................................................. 2.50 3
portas — išvežimas prekių į bininkų, kareivių, inteligentų
liuoja
majoratų
dvarus
musų
eities rįžties atiduoti dvarus,
Pulkim ant kelių ....................................................... 2.00 E
svetimas šalis. Eksportas pa kartojo šįmet trečiąjį nepri
broliams
bežemiams,
mažaže
Pulkim ant kelių ....................................................... 1.85 E
negu Vilnių parduoti.Gi “Nau
daro viešpatijas turtingomis. klausomybės metų bešvęsdaPulkim ant kelių ........................................................... 1.50 E
jienos” galvoja kitaip: verčiau miams ir kareiviams. Ateis
Jei kurios viešpatijos ekspor mi.
Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų
S
Mėgina Taisyti
dvarai tebūnie socijalistų, ne metai, mes visi ligi vieno atsi- 2 įvairumas prigult nuo apdarų.
tas viršija importą — prekių įga Vilnius Lietuvos. Jos gud i rasime savo dalį, gi nūn au | Maldų Knygelė ........................................................... 75c. 1
Klaidas.
Išgamų obalsis.
vežimą, reiškia, ta viešpatija
rios, aiškiai ir atvirai to nepa kojame jų ant tėvynės auku | Maldų Knygelė ...........................................................
50c. =
gerai verčiasi, ji eina turtin
Tuotarpu nestinga Lietuvių, sako, bet jų slepiamos mintys, ro, tos aukos reikalauja iš gra
Užsisakydami adresuokite:
Su v. Valstijų vyriausybė gyn.
greičiaus galima juos pavadin kaip yla lenda iš maišo.
bo kylanti tėvynė. Tos aukos
diplomatiniu keliu darbuojasi
“DRAUGO” KNYGYNAS
Tad visos šalys daug dar ti išgamomis, kurie už savo enegaila ir mes jaučiamės lai
atgauti nuo Japonų salaitę buojasi už padidinimų savo goistinius tikslus parduoda mu
|
2334
So.
Oakley
Avė.
Chicago, I1L |
Žlibų politika.
mingi tikro piliečio — Lietu uHiniiiiiiiiiiiiimiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiMiiini
Yap. Ta saluitė yra Ramiąja- eksporto. Pakeliami lenktynių sų sostinę. Kas jie? Skaityk
Taip galvodamos “Naujie vio pareigų atlikę!
me vandenyne, šiauriuose nuo viniai. Ir dažnai tas pasibai “Naujienas” 21 bal. d. “Kle
uos” yra žlibos. Galima pasi Taip sakau atsilieptų švie
ekvatoriaus. Svarbi ji kabelių gia karais.
rikalai stoja už Lenkų poni džiaugti, kad jos neatstovauja sus tautietis darbininkas iški
centru. Pirm buvusiojo karo
Suv. Valstijos 1920 metais ją”, o įsitikinsi, kad mums musų valstybės, nes jos begvllus Briuselio konferencijoje
ji prigulėjo Vokietijai. Po ka pasiuntė Anglijon savo prekių netrūksta tėvynės Judošių.
),ėdamos savo partijos dvylekį, griežtam klausimui: gaunate
Generalini Agentai dėl Vidurines ir Rytinės Europos
ro ję, kaip ir kitas ten Vokie už $1,311,183,000 daugiau, ne
“Naujienos” savo straips senai butų pardavusios Lietu Vilnių, bet Lenkai pasilieku
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
čių salas, apvaldė Japonai.
gu parsisiųzdino iš Anglijos. niui turinio sėmė iš “Draugo” vos reikalus. Kartų Vilnius bus
Šoriui Tiesiai
Tiesiui Į
fš New Yorkn
prie savo dvarų. Kaip galu
Suv. Valstijos tų svarbių 1919 metais .Suv. Valstijų eks Bal. 18 d., kur jos savo parti
BREMENA, DANZIGA ir LIEPOJŲ
musų, Lenkų dvarai bus Lie
S. S. ANTIGONE Gegužio 3 ir Birželio 15.
salaitę atsiminė tik padarius portas Anglijon buvo dar di jos reikalavimus stato augš- tavos. Gi tuomet palengva ga tinai derybos įvyks— greit pa
S. S. St'StįUEHANNA Gegužio 21 ir Liepos 5
matysime.
Versai lieso taiko sutartį. Bet dėsnis — $1,969,368,000. Reiš čiaus už visos tautos gerovę,
S. S. Ht 1»SON Gegužio 28 Ir Liepos 13
lima be didelio triukšmo taip
Tloaial
per Liepojų via Danzig. Persėdant ifi laivo i laiva.
Nemanykite,
“
Naujienų
’
taikos konferencijos metu nei kia, Anglijos gyventojai augš- klaidingai suplazdamos ‘Drau vidaus politikų vesti, kad jie
Atsifiaukit pas H. Cltuissenitis & Co. Generid. Pn.sažieriniiU Agentai
Vadai, kad krikščionims de
vienam Amerikos plenipoten čiau paminėtas sumas yra kal go” mintį.
t»M) N. La Saite SL, Chicago. 111,
Tel. Eraiikliu 4130
pereitų į valdžios, ar į darbi
mokratams ir liaudininkams
tui ir pačiam b. prez. AVilsonui ti S. Valstijoms. Kitaip ta Visa “Naujienų” redakci ninku rankas.
mažiaus negu jums rupi tin
J
neatėjo Į galvų mintis pagal riant — Anglijos kapitalistai jos tulžis išsilieja užkliudžius
Čekuose, pavyzdin, jų tauti kamas žemės reformos klausi
—
voti apie tos salaitės likimų. tiek pinigų per du metu yra “Draugo” pastatytų klausinių:
nio atgimimo metais N1X šimt. mo išrišimas, bet jie, jeigu
Šiandie Suv. Valstijos Yap įsiskolinę Suv. Valstijų kapi- ar atsižadėti Vilniaus, ar atsi dvarai vos savo maža išimtimi
bus reikalinga, sugebės savo
J. P. WA1TCHEES
nori atgflTiti nuo Japonų. J^> IfMlIfetante.
žadėti dvarų? Į tų taip bendrai paliko Vokiečių rankose, visi partijos grašį laikinai palaido
Dr. M. Stupnickiįj
Lawyer
nepavyktų tas padaryti, nori
Įsidėmėkime dabar, kad An pastatytų klausimų, kiekvienas kiti perėjo Čekų nuosavybėn.
LIKTU VIS ADVOKATAS (
ma jų suintemalizuoti, ty. pa glijos kapitalistai ėmė ir ati rimtai galvojus, nepartiniais Ir aišku kodėl taip įvyko. Gy ti, kad didesnį tautos labų — Vakarais: 4500 S. Ashlund Avė.
3107 So. Morgan Street
Tol. Tarda 1053
daryti prieinama visoms di davė Amerikos kapitalistams akiniais užsimovęs, žmogus at veninio sųlygos, mokyklos, vi Vilnių išgelbėjus.
CHICAGO, ILLINOIS
Dlen. Room 51H—159 N. CaJrk St.
Telefonas Yards 5032
Laikas “Naujienoms” nors
desnėms pasaulio
viešpati tų visų skolų. Kokie tai butų sakys: verčiaus tepasilieka suomeninis ūpas ir spaudimas
Tel. Randolpb 3507
Valandos: — 8 Iki 11 1S .ryto:
joms.
dideli turtai musų šaliai Į Nes Vilnius, negu dvarai. Šis atsa Vokiečius pavertė Čekais. Kar kartų savo stambias klaidas
6 po pietų Iki 8 rak. Nodėllomis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.
Kuomet naujoji Suv. Valsti to pinigo visiems tektų. Musų kymas lygus šiam atsakymui, tų dvarai yra savų žmonių, suprasti, veltui neaušinti bur
jų vyriausybė ėmėsi energin kapitalistai leistųsi į visokius verčiaus gelbėsiu savo galvų jie pasiduoda tokiam likimui, nos beprasmiu žodžiu “kleri
Dr. M. T. STRIKOL’IS J
gai veikti tuo klausimu, Pran prajovus, nors ir be to jie turi ar širdį, nors busiu be kojos kurį nustato socialės, politinės kalai”, savo partijos interesus Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas j
l'hone Seeley 7439
cūzijos premjeras Briand tuo pakaktinai libaeijų. Rasi, da ar rankos. Sveiko proto žmo ir ekonominės apystovos.Tik ši žeminus už visuomenės, tautos,
Pcoplca Teatro Namo
Jl818 W. 471h Str. Tel. Boul. 180j
Lietuvos
gerovę
statyti.
DR. I. M. FE1NBERG
jau paskelbė, kad Prancūzijos lies tų turtų nesigailėtų pa gus, realus politikas neišdrys- evoliucijos ramioji, o ne kruvi
Gydo speeljallal visokiu vyrų Ir
■Valandos: 6 iki 8 rak. Nedėl 10«
mesti
ir
patiems
darbininkams.
vyriausybė salos Yap klausimu
Į kitus “Draugui” daromus ■iki 12 ryte.
moterų lytiškas ligas
kitaip pasakyti. Taip suželtas noji revoliucijos eiga tveria
2401 Modlson Str., kampas WeaTečiau
taip
negali
Imt.
Ang

Res.
2914
W.
43rd
Street
stovėsianti S. Valstijų pusėje.
organizmas gali gyvuoti ir plė pastovius ir palankius visapu priekaištus nėra prasmės atsa
tem Avė., Cliieogo
Nuo ryto iki piet.
lijos
kapitalistai
negali
atmoValandos: 2—4 po piet 7—9 rak.
Tas reiškia, kad karo metu
totis, tuotarpu žmogus be gal sės tautos kultūrai pagrindus. kinėti. “Naujienos” Volterio grel. McKinlcy 283
Prancūzija sutiko tų salų pa- keti tų skolų grynais pinigais vos ar širdies turi eiti į kapus. Nėra tad reikalo nusigąsti ar pasakymu
besivaduotlamos:
vesti Japonams ir šiandie mė Nes jie neturi tokios daugy Šį alternatyva pasiliekant aimanuoti, kad nebegalėdami šmeižk, šmeižk, o vis kas nors
*Tel. Canal 6228
o
gins sukoneveikti padarytus bės grynų pinigų. Tas skolas sau Vilnių ir grąžinant ponams tiesioginiai savo tikslo atsiek prilips, veltui drumsčia savo
Tel. Canal 257 Vak. Ganai 3118
§ DR. C. K. CHERRYS I
gali atmokėti tik pagaminto dvarus nėra taip baisi ir ti, pasirenkame kompromiso skaitytojų sąmonę, gązdina
slaptus sutarimus.
METU VIS DENTISTAS
O
Chicago Daily News kores mis Anglijoje prekėmis. Bet ir “Draugas”, o taip-pat kiek kelių, laikinai nusileidžiame, “klerikalais”, vien savo ligui
DR. P. Z. ZALAT0R1S •J£2201
West 22-nJ & So. Lcavitt St.'
oj
Chicago
pondentas Mower iš Paryžiaus prekių tiek daug negali paga vienas savo gyvastį branginus kad vėliaus atgavus tai, ko sti). vaizduotę bebaugindami.
•(Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.
Lietuvis Gydytojas Ir
#
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
paskelbė slaptuosius talkinin minti. (ji jei pagamintų ir im nenusidedu, tokį atsakymą duo pradžioje negalėjome įgyti. Gaila laiko, pope ros ir rašalo
Chirurgas
tų
siųsti
čia
tas
savo
visokias
damas.
kų dokumentus, paliečiančius
1891 So. Halstcd Street
Lygiai nedera smerkti tos ar panašiai replikai. Pakaks.
prekes,
tuomet
musų
šalies
dir

Valandos:
19 Iki 13 ryto; 1 Iki <
Ifftų salą.
Visi musų politikai, ir pirk kitos partijos, jeigu ji dabar
po pieL < Iki 9 vakare.
btuvės turėtų Imt uždarytos ir liai su pramonininkais, gerai spręzdama klausimų: ar Vil
ZL
Prieš pat stojimų Suv. Vals
darbininkai netektų darbo. Nes nusimano, kad norint derybas nius Lietuvos, ar dvarai Lie Mažiausios pasaulio respub
DR. CHARLES SEGAL
tijų karau, ty. pradžioje 1917
čia butų užtektinai reikalingų vykusiai pastatyti būtinai rei tuvos piliečių — Lenkų, pana likos, San Murino, tautinis
g Perkėlė seavo ofisų po num
metų, Anglija, Prancūzija ir
Telefsnmi Pallnum tMj
Anglijos prekių. Pasekmėje ir kia vienam kurs daugiaus rei šios taktikos prisilaikytų.
himnas savo ilgumu stovi ant
Rusija slaptais sutarimais Ja
{4729 So. Ashland Avenu<
Dr. P. P. ZALLYS
patys musų kapitalistai pasi kalauja nusileisti, kitam pri
ras
po
Kynijos.
Išdainuoti
ji
■
Spccijnltataa
ponams atidavė no tiktai salų
“Draugas” nevystė plačiau
Lietuvis Dentistas
justų daug nukentėję.
|DŽIOVV, MO1EUV Ir VYRŲ LIGUj
nuo
pradžios
ligi
galo
užimtų
dėti. Musų derybos su Latviais los minties, bet aš manau, kati
10801 So. Micblgan Avenuo
yrap, bet ir Kinijos pusiausalį
jVslandoanuo 10 iki 12 taryto; nnol
RoMland, III.
Tokiuo budu skolų utmokė- ar Rusais tais pačiais pagrin
kelias
valandas.
2 iki 5 po plotų; nuo 7 Iki 8:8<>|
jis sakydamas: veikiau Vilnius
Shantungų, prigulėjusį Vokie
VAIANDOBi D ryte IU S vslura.
jimas grynais pinigais arba dais tegalėjo įvykti.
Tel. Puilman 842 Ir 81M.
vokai o Nedėliotais 10 kll 1
negu Lenkų dvarai, nepartinės
tijai. Už tai Japonija pažadėjo
prekėmis yra negalimas daik
Telefonas Drerel 2880
politikos prisilaikydamas, la Ispanijoj antradienis yra
remti talkininkų interesus
tas.
skaitomas nelaiminga diena
tuose to’iurnose Rytuose ir ki
Pirm buvusiojo kuro Anglai bai išmintingai atsakė.
Kas-gi tada veikiama?
tur. Pasekmėje Japonija gavo
Kitaip visas dalykas atrodo sutuoktuvėms.
VAJ.E.MINE DKESMAK1NU
Šitame atsitikime Anglijos turėjo milijardus dolierių inDR.
S.
AKELIS
t OLI.Ei.ES
tai, ko norėjo. Ir už tai ji tal
“
Naujienoms
”
.
Jos
savo
rep

6205 S. Halsted, 2407 W.
kapitalistai musų kapitalis dėję amerikoniškuose intere
IJHTUVIM
kininkams nemažai pasitarna
1850 N. YVelta St.
GYDYTOJAS IR CHIRPRGAB
tams atsilygina paskolos po- suose. Po karo atsimainė ro lika negudriai čiulba: pasikar
137 Mokyklos Jtuigt. ValstIJoaa.
Oriau* Ir Gyvanlino v'atu
vo karo metu.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpt-]
NAUJOS KNYGOS
8939 South Halated Street
peromis (raštais).
Reiškia, lės. Amerikonai ima būt savi kit su Vilnium, bet dvarai
mo, Designing bismul Ir narnama.]
Oat
rlrtaa*
Vaivoras]
Mote
B
m
S
K« tik iš£Jo iš -<|*uu<1oh
telemia musų kišenėn. Nuosta
Indoiuiausia tas, kad Prnn Anglijos kapitalistai savo ka ninkais angliškų interesų.
Voiaadoe nuo 10 iki 13 ryte; nuo
Vietos duodamon dykai. Diplomai.]
veikalu
Mokslas
lengvais
atmokėjtmala.]
3 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • rak
euzijos vardu tas slaptas tran pitalus, atsirandančius Angli
Musų darbininkams ta at bu, keista ir liūdna.
Klesoe dienomis Ir vakarais. Pa-]
K L N. VROV. PK. UUCIO
Nedėllomls nuo lt Iki L
sakcijas su Japonija atliko joje, už skolas paveda musų maina neturi reikšmės. .Jiems
Tolafaauu. Verda IB44
eikalauklt knygėlės.
Nenorėčiau tikėti, kad ly
Tel. Koeloy 1643
tuometinis ir šiandienis prem kapitalistams.
“Katalikų Tikyba“
vistiek, ar juos darban samdo giai protauja jų “globojainieSARA l’ATKK. pirmininkė.!
216 puglaplų
jeras Briand. Ir tasai pat • Kalbant apie kapitalus, rei Anglijos kupitulistai, "Jh< kas ji” darbininkai — avelės. Aš
Gražinta Audeklo
Briand sako dabar, kad jis sto kia suprasti ne auksų, ur ki kita.-. Bet darbininkams nėra neikiek neabejoju, kad švieses
Apdara ta .................................. tl.MO
HtlIlIlIlIlHllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
Frastemilnta a|Mlnrata ... >1.50
vėsiąs Suv. Valstijų pusėje.
tokius kokius brangius bliz- visviena, kuomet prekes, ko ni darbininkai stovėdami savos
Ite apdarų ............................. >1.30
Itea. 1139 Imlcpcnduiice UI vii.
Tad ir nestebėtina, jei Ja galus, bet. daiktus tokius, kaip kias jie puguiiiiiia, išvežamos naudos ir tėvynės labo aky
Telefonas Von Buren 284
»>
,
1900
S.
Halsted
Str.
ponai iš Suv. Valstijų reibada dirbtuvės, geležinkeliai, ka kitur, kaipo užmokestis už į- vaizdoje
drąsiai atsilieptų
Tel. ( anai 2118
DR. A. A. ROTH,
“Klebono Žodis
vimų niekus daro. Jie turi tal syklos, viešbučiai, visokios į- gijanms savastis, kurių negu U Naujienų” vadams: GerbiaValandos; 10 ryto Iki 8 vakare
Rusus Gydytojas H Chirurgas
kininkų dokumentus, kuriais s tai gos ir tt.
įima perkelti šiapus vandeny nuėji, jūsų norui gražus bet
Gyvenimus:
Savo
Parapijai
’
’
fi|M-ciJall»tas Moteriškų, Vyriškų
mes nenorime ir negalime žu
jiems yra pavesta sala Yap.
2811 W. «3rd blr.
Tai-gi šitų daiktų dalis ten no.
Kaina 15 eeulų
Valkų Ir visų i.hronidkų Ilgų
Tol.
rospect
8466.
dyti
savo
tautos,
šiuo
kurt
iš

Kur-kas
butų
goriau,
kati
Prancūzijai šiandie yra di ka savastin musų kapitalis
V AI.ANUOS: to—11 ryto 2—g pa
šias knygas galinta gauti
pietų, 7—8 vak, N.ilėllointa 1(1—19 d.
džiai reikalinga Suvi Valstijų tams. Tai visa jie gauna raš tos prekės nebūtų išvežamos sižadame Lenkų dvarų, nes ne
Ofisas 3354 So. Hulsted Ht,,
‘•DMA! OO” KMYGYNK
_________
____
_____
Telefonas Prover MM
pagalba, lai-gi jos vyriausy tais, t y. arba akcijomis arba ir jų čia pagaminama tik tiek, norime pelnyti negarbingo tė2334
S. Oakley
Chicago.
‘
DRAUGE.
”
vynės
Jndošių
vardo.
Mes
l-'
____
___
,
,
T
,-r«
GARSINKITE^
kiek tikrai reikia.
llllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllinilllllH
bė mėgina bosyti seniau at- visokiais bondrais.
Klua kasdieną Išskyrus ucdėldlcnlus.
PKENl.M KRATOS KAINA:
C IIIGAGOJ IK UŽSIENYJE:
Metams .......................... ..... >H.(H>
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Antradienis, Bulatui 26, 1921'

Siaurintus daigtus. Džiova ser
gantis vyras spjamlo ant gatvekaro grindų. Mažas vaikas,
-K netėmydamas, numeta savo bu
lę. Paimdamas jų vaikas ne Lietuviu I'Uihų IU'iulrovę rotlys kru
SHEBOYGAN, WIS.
WESTVILLE, ILL.
tumus imveikshis.
žinojo, jog jau ant jos yra
Ar Jos raudo
nos,
vandonėtos
visokių
gemalų.
Gemalams
CICERO.
Iš visų kolonijų tankiai ran
ar užsidegę? Ar
Bal. 28 d. Liet. Darbininkų
IkUuinlv.io -’•> 20, 1021-7:30 vai. vuk.
trumpa kelionė nuo vaiko pir
i kenčiate nuo valšv. Anluiio Purup. Svct.
Sų-gos Chieugos Apskritys di dienrašty “Drauge” žinių
Iklo, užaugu, nusil
•1013
W.
15
Street
štų ir į burnų.
iš
jaunimo
gyvenimo
ir
nuveik

;
pnintų akių vorengiu prakalbus. Kulbės gerb.
1K-TOS 1U UNION AVĖ.
Uų, Žvairumo, ar
Imkite
kitų
pavyzdį.
Neat

Uuluudžiu
27,
28,
1021-7:30
vai.
vak.
Įkitų kokių akies
kun. A. Brišku.
Kep. tų darbų. Tik iš musų koloni
Dievu
ApvcJzduu
Purup.
Svet.
iUgų? Jus nega
jos nieko nematyt, sakytum, sargus džiovi’!! ūkas spjaudo
717 W. 10 Street
ilite atidėti gydy
gatvėje.
Mažas
kmlikis,
volio

mų nes laikas yra brangus. Ne
lig jaunimo čia nėŲ&^rba nie
WAUKEGAN. ILL.
toli visos aklų ligos galima 18damas lankų paima gemalus.
Greičiausiai Suteiksite Pagelbą
ko neveikia.
E gydyti. Jeigu pradėta laiku. Juo
Kūdikio rankos, čiupinėdamos
= ilgiau jus atidedate prideramų
Jaunimo čia yra gana gra
REIKALINGI.
E priežiūrų, tuo liga darosi aršeaBalandžio 7 d., feių metų,
lankų, paima gemalus ir tuoj
Saviems Lietuvoje
= nė ir tuo labiau jus esate puvožus būrelis. Gyvuoja ir L. VyE jut liekant neregiu.
laikytume susirinkime prisira
į burnų. Nekalti vaikučiai turi
. t/
eių 51 kp.une kurios priklau
Prityrę
audėjiai
dėl
vilnonių
sė prie Hv. Baltramiejaus bazr
o
atsakyti už suaugusių nežinoji
SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sules Corporation
1
so ir eia augęs jaunimas. Smadrabužių
atsišaukite:
nytinio choro sekantieji asme
mų.
(Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai pa
gu matyti, kaip čia augusias
siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000)
nys: S. Bukiutė, M. Švitoriu
Vaikai visuomet daug grei
lietuvaitės, susispietusius po
South Bend Wooleu Co.
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon.
tė, B. Bukančiutė, O. Jakučiučiaus užsikrečia negu suaugę.
Vyčių vėliava, darbuojasi ant
tė, E. Petkiutė, L. Zupkiutė,
Jie visuomet čiupinėja viso
ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo sky
■
nuleiskit
man ifiegzaminuotautinės dirvos.
South
Bend,
Ind.
rius
pasiunčia kas menėsis suvirs (5,000,000) penkis milijonus
E
ti
jūsų
akis
be
užmokesčio.
JoiE. Drubiutė, K. Vasilius ir J.
kius užkrėstus daigius. Jiems
Paskutiniu laiku Vyčių kuo
S gu aš galiu jums apgelbėti, aš
auksinu.
Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai
Latvaitis. Dar daugiau šiame
neužeina mintis tankiai maz
S taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu
ir
greitai
patarnauja.
pos veikimas buvo truputį nu
E aš lygiai atvirai ir tai pasakymieste yra jaunimo, kuris tu
goti rankas.
E siu. Aš daleisiu jum pašinaudosilpnėjęs dėl to, kad įvairios
LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir
KRIKAI INGI.
E ti mano 2 3-Jų motų patyrimu
ri gerus balsus. Labai gražu
Gemalai gali per metus būti
rųšies priešai visokiais budais
=
kaipo
ūkių
specialistu
ir
mano
norintiems
partraukti giminės iš Lietuvos.
Vyrui kurie galėtų purduvinėti dibutų, kad ir šitie nesilaikytų
kūne ir žmogus nei nežino, jog videntus
~ gabumu išgydyme tūkstančių at
mokanti
atocka
geroj
kom

jai kenkė. Tie priešai kiekvie
sitikinių, kuriuose kiti buyo atPADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus va
nuošaliai, bet prisirašytų prie
užkrėstas. Bet kaip tik greit panijoj. Lietuvis pardavėjas kuris S
turi prityrimų šiame darbo gaus sa E sisakę gydyti. Jus neprivalote
name žingsny daro pinkles.
žiuojantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos.
bažnytinio choro, kad jis bu
kuinus pails, arba nusilpnės vo depurtmenta, commission moka = duleisti dalytėti jūsų akis kitam
Bet matydami, jog Vyčiai at
me kas subata. Atsišaukite upio 1 E kaip tik okulistui augščiausio
VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelio
tų didelis, kaip kitų Lietuvių
dėl ligos, vargo, rūpesčio ar vai., klauskite
E laipsnio, o tai oš jums galiu sulaiko jų visus užpuldinėjimus,
E
teikti.
Nedalciskite trukumui
nėje visko guli atsitikti. Geriausiai išsipirkite musu Bendrovės
kol. chorai. Tas lengva WaukeS pinigų jums kenkti. Mano kaijie kitokiais budais ėmė ardy ba persidirbiiuo, tuomet gema Kiunbari- Mr. UOltTLK
perluida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parII 110 S. DearlMtrn St. 5 nos yra prieinamos ir mes gaiėgane, nes čia yra daug geros
lai gali atnešti greitų džiovų.
ti Vyčių veikimų.
E sime susitaikyti ant išmokėjimų
važevę pinigus gausite paete.
medžiagdfe. Musų vargoninin
Moterys retai spjaudo. Joms
Praeitais metais atsirado to
Ant pardavimo per savininka N.
DABAR PRASIDEDA didelis išpai'davįmas Lietuviu Pre
kas geras, prasilavinę giedokių muzikantų, kurie išardė nepritinka. Bet kodėl vyrai VV. kampas 53-ėios ir VVood me
kybos
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
riai naujiems arba mažai pra
namas ir barnu ?■ lotai. At
mažųjų Vyčių kp. ir visus pa spjaudo? Paprotys taip-gi ir dinis
BRIKO.
Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba dau
sišaukite pas
silavinusiems padeda, kiek ga
jiems
nepritinka.
giau
1,000
darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa
traukė prie šokių draugijos,
Luuis Schullz
li. Padeda taip gi ir choro dva kuri tankiai rengia šokius ne Neatsargus žmonės pavojin
Tų dalykų neutidėliokito. Juo
vo
pinigus,
tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie
5250 S. VVood Str.
greičiau pradėsite gydymų, tuo
dabar
parsiduoda
po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils.
sios vadovas, parapijos klebo
Telefonas Pro-pcct 1313
greičiau pasveiksite. Jūsų akįs
parapijos svet. ir tęsia ligi vė- *gi.
pačios nepųsveiks, bet jos daro
nas, ragindamas narius lankySiųsdami pinigus, pirkdumi šėrus arba norėdami daugiau ži
lai nakčiai. Tėvai turėtų ži Spjaudiilias turi būti ptuiaikin
si vis blogesnės. Tam tikras gy
ties j repeticijas.
nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo
tas ir tik tada džiova sustos Parsiduoda du liotu nebrangiai. Adymus, ir tam tikri akiniai išgy
noti, kur eina jų vaikai ir
budu greta. Arti šv. Kazimiero vie
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
adresu:
rysite! laikų. Ateikite šiandien
nuolyno ir Murųuotto purko. Kreip
Neužilgo chorą, urengs va prie ko priklauso bei su kuo plėtotis.
pasimatyti
su
manim.
Išcgzakitės.
karėli, kurio programa bus iš draugauja, ltodos, nesiras ka Šioje šalyje yra du milijonai
uiiuuosiu dykai.
2505 W. 80 S.t
sergančių
džiova.
Lithuanian Sales Corporation
(Antrasis
augštas).
dainų, žaidimų. Po to bus šo taliko, kuris atsisakytų remti
kiai. Vakarėlis rengiamas, kad lų, kas veikia Bažnyčiai, tau
414 Broadway, Boston 27, Mass.
SĄRAŠAS.
ANT PARDAVIMO.
daugiau patraukus prie,choro tas ir visuomenės gerovei.
Kampiniu nunuis 2 fintų pu 4 kam
Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius
naujų narių. Todėl katrie tu Tokiais veikėjais yra Vyčiai.
barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas
Daiktų, prisiųsti! Amerikon Lie savininkų
S
Specialistas
Akių,
Nosies
S
rit norų giedoti, esate kvie Jie nori, kad kiekvienas jau
Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp.
2134 W. 09 Street
tuvių šelpti Lietuvos Varguomenei
ir
Gerklės
Ligų.
čiami vakarėliu. Viši su mie nuolis, jaunuolė priklausytų išdalintų per Lietuvos Raudonojo
3249 So. Halsted St.
arba pas
300 Savoy Theatre Bldg.
Ei akla ir Pupausku
Chicago
Tel.
Yards
6062
lu noru busit priimti.
Wilkes-Barre, Pa.
prie jų būrio ir dirbtų gražų Kryžiaus Vyriausių valdybų.
= 120 S. State St., 2 augštas S
S’O W. 33 Street
Chicago, III.
Gegužės 8 d. choras rengia darbų.
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakaPaaiškinimas. Pirmoje
vietoje
=
re.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
FOT()GK.U”J ATY D Al.
vakarų, su programa. Šis vaka Mes tikimės, kad musų kle stovi paeilinis numeris, toliau daile
= Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 ik 12 5
E
vak.
Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.
Ant randus studiu arti Dievo ApVienos duris i šiaur, nuo
S
ras bus toks, kokio dar Wau- bonas, kun. V. J. Daunoru, vėl tų vardai, kiek jų žmonėms išda veizdus
Fair Krautuvė*
5
bažnyčios, geras langas, dide
kegane nebuvo, ucs programon suorganizuos mažųjų Vyčių linta ir kiek apkainuota.
uiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimuiuhiiiiiiiiiiiiiinimtiiifiiiii
lis storas viskas gatava eik ir dėk
iiimtiiD
HllinillllUIHIimillllHIHIII!
skyrių. Ir didieji turėtų pasi
bizni.
įneis vaidinimas ir dainos.
1. Batų vyrų 1129, auks. 56,450.
Savininkas
Šv. Juozapo draugija savo darbuoti, nes 8 Vyčių seimas 2. Batų moterų 566, auks. 19,3202 Su. llulsteil SU
^Telefonas Boulevard 9199
2
20 metų sukaktuvėms paminė nutarė, kad visur butų sut 810.
(J. R.)
PIRMUTINE
verta
mažųjų
Vyčių
skyriai.
3. Batų vaikų 62, auks. 620.
DR. G. KASPUTIS |
ti pakvietė chorų išpildyti įnuzikalę programų. Choras apsi Tai-gi tėvai ir globėjai, žiū 4. Bliuzkų vyrų 208, auks. 4,- Galių finansiškai padėti keletui
DANTISTAS
farmcrlų kurie norite dirbti kad pa
#
3331 South Halsted Str.
a
ėmė. L. Vyčių 47 kp. 5 metų rėkite, kad priaugantis jau 160.
likti šių tumių savininkais. Atsišau
(Valandos:
9—12 A. M.
*
nimas
eitų
tokiu
keliu,
kuriuo
5.
Bliuzkų
moterų
1,773,
auks.
kite
sukaktuvių vakare ir-gi apsi
i
1—6; 7—8 P. M.
eidamas nėras pavojaus dorai 53,190.
"Draugas'’
ėmė dalyvauti su dainomis.
Cliicugo.
6. Bliuzkų vaikų 105, auks. 1,- 2331 S. Oaklvy Avė.
Strelčius
ir lietuvystei

EXTRA

LIETUVIAI AMERIKOJE.

Jūsų Akįs

Krutomi Paveikslai iš Lietuvos

Į Pasiteiraukite pas
| manę uždyką

Nelaukite——atsibū
kite šiandieną

Dr.F.O.Carter

S. Dociutė, rast.

MILWAUKEE, WIS.

Balandžio 14 d. čia kalbėjo
Dr. A. K. Rutkauskas L. lt.
Kr. JiemėjųDr-jos reikalais. Jis
nupiešė Lietuvos vargšų, uplcistų našlaičių vargingų padė
tį ir ragino visus rašyties prie
L. lt. Kr. Itemėjų Šv. Vincento
a Paulio Dr-jos.
Aukojo sekančiai: Stanislo
vus Markūnus $10.00. Julijona
Lihetkiav ičienė $5.10. J. Itadzvila $1.50. Po $2.00: J. Libctkiavičius, J. Borcišis. Po $1.00:
O. Vilkienė, A. Paplauskas,
kun. A. Dangis, P. Dainis, J.
Naruševičius, J. Džakunslds,
P. Vaivada, K. Daktalaitis, J.
Bučienis, J. Butkauskus, P.
Liepa, V. Balkus, O. A. Nevoliutė. Smulkių $5.00. Viso $42.50.
O. A. Nevuliutė.

GERB. VISUOMENĖS
DOMAI.

(Pasiųsta)

l’hone

ANT PARDAVIMO.
Wisconsino žemė.
Kolonijoj kur randasi jusu
tautos žmonės kurie jums pa
gelbės kiekviename reikale.
Puikios girios iš kurių galima
gerai pasipelnyti, parsiduoda
ant išmokėjimo po $25 už akra. Bažnyčia ir mokykla arti.
Wisconsino žemės abelnai par
siduoda po $135 už akra.

S. Rodavičia,

130

Wooster Avė.,
Akron, Ohio.

(Prisiųsta 1S Am. Raud. Kryžiaus)

5963

DR. A. P. GURSKIS

nuo ugnies

(Daugiau < bus)

musų

nauja

tvirtovė

(Lithaanian Film Corporation)

Inkorporuota New Yorko Valstijoje

KAPITALAS $25,000.00
Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytojos ir CldruERaa
Ofisas 101)00 So. Miehigan Avė.,
V«l. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
piet, 0:30 iki 8:80 vakar*
Itesidencija: 10538 Pcrry Avc.
Tel. Pullman 842
it----------------------------------- ---- ------------ —

Telefonas Armltnge 9770

MARYAN S. ROZYGK1
MI.ZY1LOB DIREKTORIUS
Mokytojas l’iiino. Teorijos Ir
Kompozicijos
2021 N. Wostern Avė.
Chicago, III.

X-

Tcl. Yards 6666

Blvd. 8448

Dr. V. A. SIMKU3
Lietuvi* Gydytoja*, Chirurgą* Ir

23. Lašinių 70 sv., auks. 700.
Akušera*.
P. Kačerauskas
3208 S. Halstod SL Chicago.
24. Marškinių 1038, auks. 15,903 W. 33rd St.
Chicago
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—8 Ir
570.
8—8 vakar* Ned. 18—18 M ryto25. Medžiagos 170 urs., auks. 3,400.
26. Milių 17 pud. auks. 1,241.
27. Muilo 344 šm., auks. 3.440.
28. Klosčių vyrų 1886, auks.
Lietuviai, apsaugokit
Praktikuoja M metai
377.200.
savo namus ir turtą
Ofisas 314* So. Morgan St.
29. I’losčių molerų 1542, auks.
Kertė 82-ro St.,
Chicago, BĮ.
Lietuviu kompanijoj
154.200.
nPECIJAI.IHTAR
9
30. PloHČių vaikų 90, auks. 3,notariškų. Vyriškų, taipgi chro
niškų ilgų.
600.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
31. Paduškų 2(i. auks. 2,080.
Iki S po platų, auo ( Iki S valan
MMHIftAMCK CO.
dą vslcar*.
or
amcoica
32. Paklodžių 18, auks. 720.
Nedėiloml* ano • Iki 8 po plot.
- ’• '92* 10UTM UA SALLt ST«ttT
33. Pirštinių 43, uuka. 860.
Telefoną* Yard* *H7
CHICAOO ILL./
34. Rankšloščių 24. auks. 120.
šią didelę kompaniją
■ S"
35. Sijonų 2394. auks. 47,880.
valdo Lietuviai
“DRAUGĄ”
galima gauti
36. Suknelių moterų 1108, auks.

Džiova serganti asmenys spjau
dant greičiausia išplatina lų
pavojingų ligų. Neatsargus
spjamlytojui ne tik bjaurus,
bet ii- pavojingi.
Išdžiuvę spjaudalui paliuosnoja džiovos gemalus. Tie len
gvai patenka j plaučius su dul
kėmis ant gatvių, namuose,
traukiniuose arba gatvekuruo
so. Žmonės ir rankomis neša
gemalus j burnų. Kasdien mes į 33.240
nežinodami čiupinėjame su

t

Ciceho

LIETUVIS DENTI8TAS
4H17 W. I4th Str. Cor. 49th Avo.
Cicero, Ui.
Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Išimant
Nedi liaa ir Seredas

PIEŠĖJAS

SPJAUDYMAS IR DŽIOVA.

Akroniskis.

(M)

Patėmijęs laikraščiuose Lie
tuvių Amerikos Pramonės
Bendrovės pirmininko viešų
pranešimų, buk aš pardavinė
jęs viršminėtos bendrovės Se
rus ir, neturėdamas įgalioji
mo, panaudojus tos bendrovės
vardų, ši uotui pranešu, kad
nuo praeitos vasaros, tai yra
JONAS P. EVALDAS,
nuo to laiko, kuomet p. J. Va
840 West 33rd St.
siliauskas, Lietuvių Amerikos
Tel'. Yanls 2790
Pramonės bendrovės pirmini n- 2,700
kas, neišmintingai pradėjo ai18. Kepurių vyrų 2145, auks.
kvoti bendrovės turtų, mano 42,900.
19. Kepurių vaikų 30, auks. 150.
sųžinė nepavelijo rinkti nuo
Piešom visokius paveikslus
20.
Kaliošų 2 por., auks. 80.
brolių Lietuvių dolierius ir
21. Kaftonų mėgstu 540, auks. išdidinami fotograpijos taip-gi
siūlyti šėrus tos bendrovės.
ūžimam dekoracijas darbų at
16,200.
Su pagarba
22. Konservų 19 sv., auks. 190. liekam sulig užsakinio.

AKRON. OHIO.

Balandžio 12 d. š. m. staiga
numirė Apolionija Lipinskienė
po tėvais Apfiėgaitė. Buvo iš
mintingu ir dora moteris. Pil
dė savo priedermes, kaipo ge
ra šciuiyiiiukė, ištikima pati,
uoli katalikė ir pavyzdinga Šv.
Stanislovo draugijos narė. Po
iškilmingų šv. Petro bažny
čioj pamaldų, jos kūnas tapo
palaidotus šv. Kryžiaus kapuo
se.
Lai Viešpats jos vėlei sutei
kiu amžinų laimę!

050.
7. Bruslotų 1618, auks. 32,360.
8. Cukraus 8 sv., «niks. 56.
9. Drabužių stor. 573, auks. 85,950. •
10. Drabužių plon. 451, auks. 27,
060.
11. Drabužių vaikų 4850, auks.
120,500.
12. Eilučių vyrų 24, auks. 2,400.
13. Eilučių moterų 241, auks.
14,460.
14. Eilučių vaikų 350, auks. 7,000.
15. Kelnių virš. 866, auks. 34,640.
16. Kelnių apat. 125, auks. 1,875
17. Kalnierių ir muflų 27, auks.

Lietuvos Judamu Paveikslų
Bendrovė

DR. 6. M. GLASER

Liet. Prekybas Bendrovėje,
3249 S. Halsted Str.

Šeras $100,00'
Ką reiškia Lietuvos Judamų Paveikslų Bendrovė?
Supažindinti pakuuli su Lietuva. Pasauliu mokslinčiui sako:
Jv.clo:r:cji P'vr:’-. Irti tai
i
M by’.’a“.
Su pageiua duiiamų paveikslų mes namie būdami galime ma
tyti visa pasauli. Judančių paveikslų Kameros (lensas) akis tai
yra ta mato, ka neglėtų matyti milijonai milijonu žmonių akiu,
ir viską nufotografuoja teisingai, apie ką auo kalbėtojas, ano
pasėjas teisingiau nepasakitu.
20 metų atgal Amerikoje nebuvo nevienos filmų C'orporaeijos, šiandiena Amerikoje randasi 31 filmu Corporaeija ir vi
sos milijonines, Lietuva mumis yra šiandiena tokie dirva dėl
filmu kaip Amerika buvo 20 metu atgal broliui ir sesutės ar
mes paleisime Filmų Bizni Lietuvoje į. Žydų rankas?
Dabar laikas visiems kiek katras galime remti Liutuvių Filmų
Bendrovė. Ir pirkite šėrus. šėrai po $100.00 vienas.
Dabar laikus lavintis Judamų Paveikslų bizni, ir dabai* laikas
važiuoti į Lietuva budavoti Judamų Paveikslų teatrus. Da
bar laikas budavoti Lietuvoje Filmų Studijas. Dabar Įnikus
lošti Lietuvoje dramas komedijas ir parodyti pasauliui Lietu
va. Jeigu Tamista nesupranti Judamus paveikslų biznio rašyk
mumis mes suteiksime informacijas uždyku. Pas mus galima
išsimokyti visa Judamų Paveikslų bizni, kaip nutraukti, purodyti ir t. t.
Mes parduodame Judančiu paveikslu mašinas ir prirengtam
kurie važiuoja j Lietuva pradėti bizni.
Lietuvių Filmų Bendrovė nurodo vietas Lietuvoje kur jau
yra elektrikai ir kur jau galima pradėti statyti teatrus. Serai
jau baigiami išparduoti, užtai pasiskubinkite ir pirkti kiek ka
tram galimu, tik ne daugiau kaip 10 šėrų. Del informacijų
kreipkitės laiškais šiuom antrašų.

Lietuvių Filmų Bendrovė
A, T. Račiūnas Vedėjas.

193 Grand Street,

Brooklyn, N. Y*

T®,***”
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Antradienis, Baland. 26, 1921

DRAUGAS

LABAI SVARBIOS PRAKALBOS!

šv. Jurgio Parap. Svet., 32nd PI. ir Auburn Avė.
Rengia L. VYČIŲ 16-ta KP. Su tikslu paminėti atgavimo Lietuvių Spaudos.
Kalbėtojai bus Gerb. kun. H. Vaičiuna^p. V. Rukštalis ir Gerb. kun. Dr. Ig. česaitis, kin is
ką tik dabar yra atvykęs iš Lietuvos — be to mTr dainuos p. O. Krušaitė, V. Volteraitė ir E. Jovaišaitė, p. J. Ramanauskas, p. K. Sabonis ir “Kanklių” choras.

-------------------------------------J V Y K S-------------------------------------

Utarninke, Balandžio 26,1921 m., 8 vai. vakare

j~ CHICAGOJE.

Todėl visus kviečiami* koskaitlingiausia atsilankyti ant šių prakalbų. ĮŽANGA VELTUI.
Kviečia L. VYČIU 16-ta KP.

POLICIJA IEŠKO MOTERĖS viešai, šitoje pačioje svetainė mimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimnmmiiumiiiir
je, per S. L. A. 101 kp. su
KĖS SU VAIKAIS.

Pinigai, Laivakortes Lietuvon

rengtas prakalbas apsiėmė de
Policija Cbicagoje ieško Mrs. batuoti temoje, kodėl darbi
iJennie l’rzyilulska, kuri neži- ninkai turi remti Lietuvos da
L. Vyčių 14-tos kp. atstovai
Jau Išmokami į 26 dienas
PAKLIUVO GATVIŲ ŠLA
.
...
, nia kur pražuvo su penkiais bartinę valdžią, imdamas pozi
Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) ___ __ ___
;
.....
VĖJŲ UNIJOS VIRŠAITIS. raportavo, jog .jų kp. su kat.
_ _
_
.,
.
, .
.
, . vaikais. Vyras parėjęs iš dar- tyvą pusę. Paskiaus kai Koto
I Spaudos dr-ja rengia prakal- ,
. .
Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
.
=
\
bo namo ir jos neradęs.
20 d. L. D. L. D. 45 kp. iš
* Federalial agentai areštavo bas su programa Gegužės 8 d.
“Gavomę tuos piniguti 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo.
E
rinkta komisija nuvažiavo pas =
Mikalojus Baltutis visus mums pinigus iSmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai kų. Nueikite pas
gatvių šlavėjų unijos viršaitį ftv. Antano par. svet. paminėti
p. Povilo Baltučio ir panikuokite Jam, nes per jo bankų, greičiausiai ir sų/iniškiausiai pareina pini
GARSINKITĖS “DRAUGE.”'dr. Alseiką daugiau pasitei- =
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia
“Vyčių Dienos” ir spaudos at
U ieliael Carrozza.
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šon ir ten kol gavo pinigus. l’o
rauti apie debatus, tai jis ii- E
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
“
Jis intariamas buvęs vienas gavimo sukaktuves. Kalbėsiąs
IŠ BRIDGEPORTO.
reiškė nbejonę, ar busiąs tą E
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas
gerb.
kun.
l)r.
Ig.
Česaitis.
iš plėšikų, kurie apiplėšė paš
dieną Cbicagoje. Vienok, jei
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legaprašo skyriaus para- „ ,
7
.
tą geležinkelio stoty Dearbom. Kuopa
1 ’ ,
J.
L . Prakalbos pamineeimui atgavi pats negalėtų, stoti į debatus,
liškus
dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
mos.
P ed. skyrius pasižada 1
mo Lietuvių Spaudos.
tai parūpinsiąs kitą Į savo vie
vybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
PALIKO VIENĄ MILIJONĄ remti agitaciją draugijose.
tą.
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Atgavimas Lietuvių spaudos
DOL. TURTŲ.
Iš Labdaringos Są-gos at
Praslinkus
kelioms
dienoms
=
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
buvo tai vienas iš didžiausių
šaukta
parama.
Skyrius
žada
L.
D.
L.
D.
45
k
p.
debatų
ren

Andai miręs Cook apskrities
musų tautos laimėjimų. Per
iždininkas Uarry R. Gibbons teikti tokią paramų, kokią ga keturiasdešimta metų Lietu gimo komisija kreipėsi laišku
paliko viena milijoną dol. tur lėsiąs.
viai kovojo su žaurią caro val į dr. Alseiką, fttai laiško ko
| 901 W. 33rd Street
Tel. Yards 4669
Chicago, III. |
Susirinkimas nutarė įtaisyti džia. Toje kovoje daug žuvo pija žodis žedin:
tų. aPlikimas tenka jo žmonai.
rėmus su stiklu po kuriuo vi musų brolių šaltame Sibire.
Kovo 24, 1921 TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiŲiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif
sos
1
draugijos
padės
kortelę
su
Chicago, III.
Praeitą parų Cbicagoje va
Kaip kiekvieną svarbesnį
pažymėjimu
draugijos
vardo,
Dr.
Alseika,
giliai pavogė 12 automobilių.
gyvenime nuotikį musų kolo
kada ir kur laiko susirinkimus nijos Lietuviai nėra praleidę
Chicago, III.
AMERIKONIŠKA LINIJA
ir sekretoriaus pavardę su ad nepaminėję, taip ir šį kartą ne Gerbiamas Tamista:—
TiettOfflnia Puturnm Imti
resu. Tų rėmų parupinimui iš mano praleisti.
Jus esate pareiškiu viešuose
Lietuviai, apsaugokit
NEW YORK IR HAMBURG
rinkta D. Nonišis ir J. Jun- Tai-gi, L. Vyčių 16 kp. ren prakalbose, laikytose 13 d. Ko
v•
Gerinusias kelias l.ietmlnins ir Rusams.
/
savo
namus
ir
turtą
C1US.
/
Didžiuiisi .Mmlerniški larivai
gia prakalbas paminėjimui at vo, kurios atsibuvo Meldažio
Lietuviu kompanijoj
MINNEKAIIDA (Naujas)
M ANCIU IlIA
/
.MONGOLIA
Po to susirinkimas užbaig gavimo Lietuvių spaudos. Jos svet, kad sutinkate stoti j de
Gegužio 21
/
Birželio 2
Birželio IH
IŠ CICERO, ILL.
tas.
(Srd Ii I lasas Tikta i)
įvyks Baland. 26 d., 8 vai. vak., batus užimant pozitivę pusę
Trrčin Klinsn Iš Nevr Yorko i KUk tinus $130.00
Nors vėlai susirinkimas bu ftv. Jurgio parapijos salėj.
Bal. 24 d. ftv. Antano par.
klausime, “ar darbininkams
Trečia Kli-.uau iš New Yorko į IJepoji) $132.00
IMMRAKC <O.
svet. A. L R.. K. Federacijos vo atidarytas, lėčiau greit at Kalbėtojais bus gerb. kun. privalų remti dabartinė Lietu
OF AMERICA
Trečias klinsos pnsnžiertai vulgo didzinm tlining kambaryj, kur tarnai jiems
patarnauja. I'ždnnti kambariai rrsrrviiojanil moterims ir valkams. Atsišaukite
29 SOUTH LA SALLE STREET
i Kompunijos Ofisu. II No. lieurliont St. i’liiciuto. orini i lokali Agentu.
12-tns skyrius turėjo mėnesi liktas ir daug nuveikta. Teko 11. Vaičiūnas, V. Rukštalis ir vos valdžia?”, ir kadangi po:
CHICAGO ILL
pastebėti
keletą
naujų
veikė

ni susirinkimą Pirmininkavo
gerb. kun. Dr. Česaitis, naujas to jūsų pareiškimo komisijos J
Šią didelę kompaniją
J. Mockus. Nesant raštininkui, jų.
“Draugo” red., kuris tik ką noriams taip-gi pasakėte kad
valdo Lietuviai
jo paieigas susirinkime pildy
atvažiavo iš Lietuvos. Jis su apsiimsite jeigu busite CliieaJeigu Nusidegi
Bal. 22 <1. mirė, gi Bal. 25 teiks mums naujausių žinių a- go, o atsitikime kari negalėtu
ti išrinktas p. Pr. Vitkus. Nors
••nu
Tai aprišk žaizda ir uždėk
musų nauja tvirtove
LiUlt Num
daugelis, bet dar ne visos <lr- d. buvo plaidotas į ftv. Kazi pie dabartinę Lietuvos padėtį mėt būti tai pastatvtumet kitą
forLiaUUU“
jos, prisiuntė skyriui savo pas miero kapines Ant. Naudžių-' ir apie Lietuvos jaunimą-pa- j savo vieta.
' ,
greitai užgydo.
kirtų, atstovų sąstatą. Rapor nas po pamaldų ftv. Antano vasarininkus. Be to dainuos
Kadangi tie debatai yra Tel. K&ndolph 2898
tą iš apskričio
išdavė Jul. bažnyčioje. .Jis buvo pasižy “Kanklių” choras ir musų kp. rengiami 30 d. Kovo, 7:30 vai.
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
mėjęs darbuotojas Sald. Šir solistai O. Krušaitė, V. Volte vakare, Meldažio svet., 2242
Šliogeris ir J. Mockus.
Ofisas vidumiestyj
L. Rami. Kryž. rėm. ir ftv. dies V. J. dr-joj. Amžina jam raitė, E. Jovaišaitė, J. Rama W. 23 Place, tai mes, komisi
ASSOCIATION BI.DG.
“Vaikai nustokite
1U So. I.a Šalie St.
Vincento a Paulo dr-jų buvo atilsis.
ja, norime žinoti, ar jus pribu Valandos:
nauskas ir p. K. Sabonis.
bereikalingai
peštis —
9 ryto Iki 6 po pietų
Panedėllals
iki
8
vakare
paskelbta maršrutas “Drau
yra
užtektinai
BAMBINO
site
ypatiškai
dalyvauti
tuose
Todėl kviečiami atsilankyti
Ned'-liomis ofisas uždarytas
jum
abiem
!
’’
ge”, jog Bal. 23 d. kun. Pet IŠ DIEVO APVEIZDOS PA į prakalbas ne tik vietinės ko debatuose, arba prisiųsti neRAPIJOS.
raitis su dr. A. Rutkausku
lonijos Lietuviai, bet ir iš kitų'Tylėdami pribūti, kitą ypatų
Kūdikiai mėgsta jį f
kalbėsiąs Ciceroje, par. svet.
palaikymui pusės tuose deba H
olonijų ypač jaunimas.
Jie prašo daugiaus!
Bal. 28 ir 29 d., trečiadieny
Bet prakalbos neįvyko, žmonės
tuose.
L. Vyčių 16 kp.
I
didžiai nepatenkinti. Susirinki ir ketvirtadieny, vakarais, Die
Net ir mažyčiai žino, kad
Tikiuos kad duosite atsuki ■
■
ADVOKATAS
vo
Apvaizdos
par.
svet.
bus
mas nutarė už tokį darbą pa
IŠ WEST SIDES.
mą ne vėlinus kaip 28 d. Kovo. i
Ofisas Didmiesty 11
siųsti laišku papeikimų
tų rodomi judomieji paveikslai iš
Jūsų
29 South La Šalie Street
įe pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
yra geriausia gyduolė visame
draugijų centro pirmininkui. gyvenimo Lietuvoje. Tas žmo L. D. L. D. (Lietuvių Darbi Pirmsėdis Kom.
Kambario 894
I
ėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
liuosu
nuo
vidurių
užkietėjimo,
Peršaukiant draugijas pasi nėms labai patinka. Paveiks ninkų Literatūros Draugija)
Telefonas: Oentral S3»u
■
J. T). Doveika
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
rodė, kad kai-kurios neprisiim lus pagamino Liet. Filmų b-ve, 45 kuopa išmetė, išnešiojo pla
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.
3122 W. Jaekson Blvd. i
kurios
vedėju
yra
p.
Račiū

to savo atstovų j skyrių. Šv.
Vakarais,
812
W.
33rd
St
katus, jog Kovo 30 d. ji ren
F. AD. RICHTER & CO.
(Pabaiga bus.) .
Telefonas: Yards 4481
Antano parapijos Benas pra nas.
3rd Avende & 35th Street,
Borough of Brooldyn, New York City
gia debatus Meklažio svet. te
■
Fa
nešė, kad jis Lapkr. 6 d. Mcmoje: “Ar darbininkas privalo
Comiick salėje rengia koncer Geg. 1 d., 3 vai. po pietų, remti dabartinę Lietuvos val
iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiimiiimiiiiiiii mimmiiiimiiiiiiiritiiftfiiiiiitimmiiiiiiiiiiiiiiiitiiimimiiiiiiii
tų dienraščio “Draugo” nau Dievo Apveizdos bažnyčioje džių”. Debatuos, kad taip:
bus didelės iškilmės — pašven dr. 1). Alseika, kad ne: P. Ku ftiuomi pranešu, kad visų
dai.
tinimas gražių stovylų, kurias kutis.
North Sides katalikiškų dr-ją
geraširdžiai parapijonys įtai D<*batų dienoje Kovo 30 d., atstovų susirinkimas bus šian
Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas
jums nieko nekaštuos.
sė atminčiai Tėvo Alfonso mi “Naujienos” (num. 73-me) ant die, Bal. 26 d., 7:3(1 vai. vaka
Jau tūkstančiai išvažiavo per musą Biurą į Lietuva ir šimtai išvažiuoja dabar kas ruėnesis. Vi
sijos. Paminėtina yrn graži ftv. 5-to puslapio “Cliicngos Ži re, parap. svet.
siem parūpinant pnšportus.sutvnrkom taksus ir pngolbstnm išsiunsti bagažus. Pašportu pndarime už
Dievo Molinos Sopulingos sto- nių” skyriuje štai ką patalpi
Visi atstovai būtinai turi
savo darbą kninuojam tik $1.00. Už bagažu ir taksu sutvarkymu mes nieko nekninuojnm. KIEK
vvla. Ji yra auka Budžių ir no:
atsilankyti. Turim© apkalbėti
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDI
Astrauskų šeimyną. Gerb. kle
daug svarbių klausimų.
Apgavingas
Skelbimas.
MO J TRAUKINI CBICAGOJE IKI JIS PASIEKĖ KAUNA.
bonas, kun. Ig. Albavičius, ir
A.
Nausėda.
Mirė Balandžio 24 d. 19- ' parapijonys deda visas pas “Tūla Lietuvių komunistų
21 m. Paėjo iš Kauno rėd.,
tangas, idant iškilmės butų organizacija paskelbė plaka
Raseinių apskr., Gaurės
tus, skelbdama, kad Kovo 30
I kitoįspiidinginusios.
DR. S. B1EŽIS
parap., Padvarių kaimo.
d., t. y. šiandie, įvyksią Vieši ’;
LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Pragyveno Amerikoje 18
Geg. 1 <1. po stovylų pašventi- debatai su Dr. D. Alseika, ku •
•
3201 Wcst 22nd Street
m. Paliko nuliudime mote | mo iškilmių, po piet, Dievo ris nesenai yra atvykęs iš Lie jTel. Ganai (222
42nd Hlrcct
rį Domicelą ir vieną su
Apveizdos par. svet. bus para tuvos. Bet Dr. Alseika prane glten. 8114 W. Tel.
McKInley 4988J =
nų Branislovą 10 m. ir dvi
pijos vyrų įrengta vakarienė ša mums,kad jisai nekuomet
dukterį: Valerija 13 m. ir
su puikia programa. Pasiža nėra apsiėmęs stoti į kokiusTeklia 6 m.
dėjo būti brangus svečias, ne nors debatus. Jisai sakosi, net
Tel. Drorer 704J
•
•
*
Laidotuvės bus seredoj.
senai atvykęs iš Lietuvos, ir laišką parašęs vienam iš tų
Dr. C. Z. Vežeifis
Balandžio 27 d. 8:30 ryte
“debatų” rengėjų, kad jie at
gerb. kun. Dr. Tg. Česaitis.
FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai
LIKTU VIS DKimSTAS
į šv. Kryžiaus bažnyčią,
šauktą tų neteisingą skelbimą
4713 MO. ANHUAMI) AVKIli
809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts.) Chicago, III.
»rtl 47-tne Gatvė*
iš ten i šv, Kazimiero ka
IŠ BRIDGEPORTO.
ir neklnidintų publikos. Komu
Valandai: nuo 9 ryto Iki • rėk.
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
pines.
nistai, darydami tą bunibugn,
Seredomla nuo 4 lig 9 rak are
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60
Kviečiame visus gimi
Bal. 26 <1. ftv. Jurgio par. matoma, nori pasigauti publi
Idant žmonės važuodauii per kelius rubežus nebūtu nutaksojnmi už vožiamus pinigus, yra patar
nes ir pažįstamus dalyvau
svet. L. Vyčių 16-ta kuopa ren kos ir pasipinigauti.”
tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios.M ES
ti laidotuvėse, po num. 18gia prakalbas paminėti “Vy
Nuėjau tą vakarą j Meldažio
S.
D.
LACHAiVICZ
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS Ift02 W. 46th str.
čių Dienos” ir spaudos atga svetainę pasiklausyti debatų.
UIETUVYS GRABORIUS
MOKA BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE.
P.t.roauju
ItldMar.m
kopirt.Mf.Rel
I
Nuliudusi moteris su
vimo
sukaktuves.
Kalbės Trys minutos po astuonių, p. kai. m.ldtla afMteakU. o mana 4e *
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Suimtomis iki fl vai.
utc.itlati.
vaikeliais.
gerb. kun. Dr. Ig. Česaitis ir J. Doveika atidarė prakalbas. ou.lt.
314 W. SSrd M.
Chlea«o,
i Nedėldienais: 9 ryta iki 3 po pietą.
kiti žymus kalbėtojai.
Pasuko, kad nors dr. Alseika
TeL Ganai *1W

1

PAUL P. BALTUTIS & CO.

'

1

nuo ugnies

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI..

ulentholalum

V. W, RUTKAUSKAS

A. f A.

VINCENTAS
YUKNEVIC7.E

EUROPEAN AMERICAN
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Atydai Važiuojančių į Lietuvą
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