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Talkininkai Siunčia Vokietijai
Ultimatumą
Prancūzija Mobilizuoja
150,000 Vyrų
VOKIETIJA TURĖS PASI ga turėti daugiau 150,000 karuomenės.
DUOTI BE SĄLYGŲ.

Šiandie Prancūzija turi nuo
Prancūzams pagelbon bus ka latinės armijos arti milijono
vyrų. Po motytfizacijos turės
ro laivynas.
daugiau. Žymi karuomenės da
Londonas, Geg. 3. — Talki
lis yra okupuotose teritorijo
ninkų užruberžinių reikalų niise. Ji užlaikoma Vokietijos lė
nisteriai pagamino Vokietijai
nomis.
ultimatumų ir vakar indavė
Į okupuotus kraštus
jau
patvirtinti augščiausiąjai tary
siunčiama karuomenė iš kitų
bai (premjerams).
Prancūzijos dalių.
Tuo ultimatumu reikalauja
ma, idant ligi Gegužės 12 d. VOKIETIJA LAIŠKIA ŽINIŲ
Vokietija be jokių sąlygų su
NUO HARDINGO.
tiktų pildyti visus talkininkų
reikalavimus.
Nenori tiesiog susisiekti su
Tie reikalavimai paliečia ka
. Londonu.
ro atlyginimų, nubaudimą pra
Beflynas, Geg. 3. — Vokie
si žertgūšiųTūtro metu Vokiečių
tijos vyriaifSvbė visai neturi
ir nusiginklavimą.
noro susisiekti su talkininkų
Jei ligi paskirto laiko Vokie
konferencija Londone. Vokie
tija talkininkų nepatenkins,
čiai laukia S. V. prezidento
tuomet Prancūzai ims briauHardingo atsakymo į savo paties Vokietijos gilumom
siųlymus.
Anglijos karo laivynas duos
Prancūzams reikalingos pa- Tas pareiškimas yra vieno
valdžios nario, kuomet pakel
gelbos.
tas klausimas, ar Vokietijai
Briand perkalbėtas.
nebūtų paranku susisiekti tie
Ultimatumas pasiųsti Vokie siog su Londonu.
tijai buvo nuspręstas šį sek
madienį premjerų susirinkime. DE VALERA btATYSIS SU
LLOYD GEORGE.
Ultimatumui didžiai priešino
si premjeras Briand, .T i s sto
vėjo už tai, idant be tolimes Londonas, Geg. 3. — Lordas
nės kalbos tuojaus briauties Derby antrukart keliauja Ai
Vokietijon ir užimti apskriti ri jon taikos reikalais. Augstojo Anglijos autoriteto tvirti
Rulir.
Tam pasipriešino premjeras nimu, primukart Derby būda
Lloyd George. .Jis tvirtino, jog mas Airijoje matęsis su Ai
de Valera.
be ultinyitumo atrodytų kaip- rijos prezidentu
ir intariamas pasielgimas. Už Antrukart lordas duosiąs de
imti apskriti yra didžiai svar Valerai sugestijų pasimatyti
bus daiktas. To negalima at su Anglijos premjeru Lloyd
nuraminimo
likti be reikalingi] formalumų. George Airijos
reikale.
Ir taip Briand buvo perkal
Laikraštis Times sako, jog
bėtas sutikti su ultimatumu.
Augščiausioji taryba susta de Valera neturįs priežasties
tytą ultimatumą vakar vakare atsisakyti matvties su prem
indavė perkratyti ekspertų ko jeru.

misijai.
Amerika priešinga.

Iš Washingtono gauta ži
nių, kad valstybės sekretorius
Hughes esąs priešingas naujai
talkininkų okupuotei Vokieti
joje
Hughes sako, kad apskri
ties Rulir užėmimas reiškia
artimą karui pasielgimą Ir to
dėl tokie žygiai gali būt atlie
kami tik išsėmus visas kitas
priemones. Taigi tik būtinaja
me reikale.

Tuo tarpu šiandie yra žino
ma, jog ir be to dar galima
susiartinti ir susitaikinti su
Vokietija. Gi jei tas yra gali
mas daiktas, tai reiktų lenkties okupuočių.
Tečiau apie tą Hughes iš
reikštą nuomonę neturima pa
tvirtinančių žinių. Veikiau bus
jis to nesakęs.
Mobilizuos atsargas.

Tš Paryžiaus pranešta, jog
tenai kuoveikiaus bus paskel
bta mobilizacija 1919 metų at
sarginių.
Prancūzijai greitai reikalin

.

STREIKUOJA PIRKLYBOS
LAIVŲ JURININKAI.
New York, Geg. 3. — Pa
kėlė streiką visoj šaly pirkIvbos laivų jurininkai. Juri
ninkų organiaacijos viršaičiai
tvirtina, ^og streikan išėjo npie 160,(XX) ^jurininkų.
Streiko paliesta apie 3,(XX)
laivų, viso apie 13,000,000 to
nų intilpimo.
Vietiniame uoste suvaržyta
260 laivų. Nuostoliai kasdien
siekia vieną milijoną dolierių.
Streikas pakilo dėl nesusip
ratimų jurininkų unijų su “American Sliip Owners’ Association”. Darbininkai laivų sa
vininkus kaltina už skelbimą
“lokauto.” Anie vėl darbinin
kus kaltina už norėjimą sunai
kinti pirklvbos laivyną.
Kadangi laivų inžinieriams
draudžiama streikuoti, tad jų
apie 6,(XX) padavė rezignaci
jas.
Ištikrųjų streikas pakilo dėl
mažinimo užmokesnio jurininknniR.

.L..tJį

.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS.
WASHINGTON. — Valsty
bės sekretorius Hughes
pa
siuntė Vokietijai notą. Prane
ša Vokiečiams, kad jų pasiųlymai atlyginimo klausime ne
priimtini. Pataria jiems tuo
klausimu kreipties tiesiog
į
talkininkus.

ANGLAI APLEIDŽIA
PERSIJĄ
Ryga. Geg. 3. — Iš Mask

vos bevieliu telegrafu praneš
ta, jog Anglai apleidžiu Per
siją.
Bolševikų diplomatinė misi
ja nuvykusi Persijos sostinėn
Teheraną nr pažymėta depešoPARYŽIUS. — Prancūzijos je.

vyriausybė iš Washingtono ga
vusi užtikrinimų, kad Suv. Vai PERSHINGAS BUS PARYŽIUJE.
stijos laikysis neutraliai, kuo
met Prancūzai okupuos Ruhr
Paryžius, Geg. 3. — Liepos
apskritį.

PARYŽIUS. — Okupuoton
Vokietijos teritorijon Prancū
zija pasiuntė vieną
diviziją
juodų morokkanų ir vieną di
viziją raitarijos. Abiem divi
zijom vadovauja gen. Simon.

14 d. čiu iškilmingai bus pa
minimas Bastilijos kritimas.
Iškilmybėsna yra pakviestas
ir S. V. generolas Persliing.
Jis, anot žinių, dalyvausiąs iškilmybėse.

Kalbamą, kad jam gryžtant
Amerikon, turbut, su juom ke
PARYŽIUS. — Karo minis- liausiąs Ameriką aplankyti ir
teris Barthou paskelbė mobili maršalas Poeh, kurs negali pri
zavimą 1919 metų atsarginių. sirengti ton kelionėn.
BERLYNAS. — Talkininkų
komisija paskirstė Augštąją
Sileziją. Visi kasyklų apskri
čiai paskirta Lenkams. Vokie
čiams palikta tik industrijiniai centrai. Pless, Rybnik ir
rytinė Katowicų dalis pavesta
Lenkams.
Tas paskirstymas
paduotas patvirtinti augščiausiai talkininkų tarybai.

AIRIAI ATSISAKO NUO
RINKIMŲ.
Dublinas, Airija, Geg. 3. —

Darbo partija paskelbė mani
festą, pareikalaudama nedaly

vauti rinkimuose atstovų Airi
jos parlamentan.
SUSIKIRTO ARABAI SU
ŽYDAIS

LONDONAS. — Iš Augšt.
»■
"' .
V' ’aČį
r
—A--------Silezijos pranešta, jog KatowiJeruzalė, Geg. 3. — Šį sek
cų apskrity pakilo darbininkų
madienį
Jaffoje smarkiai susi
streikas.

rėmė Žydai su Arabais. 20 žino
nių žuvo ir apie 150 sužeista.
SEMI0N0V0 PADĖJĖJAS
Karuomenė sugrąžino tvarką.
PUOLA ČITĄ.

Komunistai agituoja už Mas
kvą.

Pekinas, Geg. 3. — Žinomo
priešbolševikinio vado genero
lo Semionovo padėjėjas gen.
barbins Ungern-Sternburg su
savo karuomene atnaujino puo
tuną prieš Čitą, anot gautų
čia žinių iš Harbino.
Čita skaitosi rytinės Siberijos respublikos laikina sosti
nė. Tenai yra tos respublikos
valdžia. Taigj norima paimti
miestą, išvaikyti komunistus
ir jų šalininkus ir panaikinti
tą ypatingąją respubliką.
Uen. Stembergo karuomenė,
sakoma, mušas su respublikos
karuomene šalimais Petrowsky, tarpe Verebnii-Udinsk ir
Čitos.
Iš Vladivostoko depešose sa
koma, jog ir vakarinėj Siberijoj prasidėję sukilimai. Tas
daro didelius nesmagumus Ki
nijai ir Irkueko valdžiai.
Blagovieščensko apskrity di
džiai trukšmauja priešbolševikinės pajėgos.
Rytų Si beri jos respublikos
komunistai pakėlę smarkias
agitacijas už tai, kad Čitos
valdžia likviduotų ir tą res
publiką prijungtų prie Sovie
tų Rusijos. Nes atskiras gy
vavimas negalimas.

PRIEŠ HABSBURGŲ DI
NASTIJĄ.

Praga, Čeko-Slovakija, Geg.
3. — Rumunija su Čeko-Slo
vakija padarusios militarinę
sutartį. Tikslas — bendromis
jėgomis veikti prieš Habsburgų dinastiją, kad ji negryžtų
Ungarijos sostan.
ANGLAI KALTINA BOLŠE
VIKUS.

Washington, Geg. 3. — Čia

gauta oficijalių informacijų,
jog bolševikai nepaliauja dar
bavęsis prieš Anglijos Indiją
su tikslu sugriauti ten Anglų
autoritetą.

Del to Anglijos vyriausybė
pasiuntusi Maskvos valdžiai
protestą.

PARVEŽA 3,800 KAREIVIŲ
LAVONŲ.
Cherbourg, Prancūzija, Geg.
3. — Vakar iš vietos uosto į
Suv. Valstijas išplaukė trans
portas Wlienton. Jis
veža
3,800 amerikoniškų kareivių
lavonų.

AREŠTUOTI 7 AUTOMOBI
LIŲ VAGYS

STREIKAS POPEROS DIR
Policija areštavo 7 automo
BTUVĖSE.
bilių vagius. Sakoma, jog jie

prigulėję prie organizuotos va
Geg. 3. — gišių gaujos. Tikimasi, jog po
Naujojoj Anglijoj keliose po- šito areštavimo gauja bus su
peros dirbtuvėse streikuoja -1,- skaldyta.
8(X> darbininkų. Nesutinka su
Boston, Mass.,

mažesne užmokesnimi.

GARSINKITĖS “DRAUGE.“

NETINKA BOLŠEVIKAMS
AMERIKOS NUSISTA
TYMAS.

CITY EDITION

No. 104

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

CHICAGOJE.

VILNIUS.

ATIDARYTA FIELDO MUZĖJUS.

Rusijai visko reikia, bet nega
Propaganda prieš Lietuvius.
lima gauti.

Londonas, Geg. 2. — Sovie
tų Rusijos atstovas Anglijo
je Krassin tomis dienomis ap
leido Londoną. Jis, kaip pa
sakyta, iškeliavo Berlynan. Te
nai Sovietų Rusijos atstovai
tariasi su Vokietija prekybos
klausimais.
Pirm iškeliausiant Krassin
turėjo pasikalbėjimų su laik
raščių sandarbininkais ir ko
respondentais.
Jis buvo klausiamas, ar tie
sa, kad Rusija
neatnaujins
prekybos su Amerika.

METAI-VOL. VI.

Lenkai kaip įmanydami,
stengiasi Lietuvius įtraukti
prie savęs, štai dabar pradė
jo Vilniuje išleidinėti laikraš
tį: “Musų Balsas” Lietuvių
kalba, buk tai tam, kad sutai
kinti Lietuvių ir Lenkų politinius sluogsnius. Redaktorių
esąs J. Grądzkis. “Vilenskoje
Slovo” praneša, kad Duukšų
kaime, Švenč. apskrity, Lenkų valdžia išpirkus po prievarta visas bulves, mokėda
ma po 5—10 markių pudui.
Dabar žmonės neturi nei ką
sodinti.

Vakar Grant parke atidary
ta žinomas Fieldo gamtos is
torijos mažėjus. Šiandie mažė
jus bus atidarytas publikai.
Kasdien muzėjus bus atda
ras nuo 10:00 ryto ligi 4:(X)
vakai
Ketvirtadieniais,
šeštadieniais ir sekmadieniais publika
bus leidžiama veltui. Kitomis
dienomis
po 2.»e. nuo asmens
STREIKUOJA SPAUSTU
VIŲ DARBININKAI.

Chicagoje streikuoja darbi
Tas tiesa, atsakė Krassin.
Kaunas. Lietuvos vyriausy ninkai spaustuvėse, kuriose dii
Nėra jokių prekybos santikių
okupuotų barni visokie darbai (jobai).
Rusijos su Amerika. Tam tik bė gauna Lenkų
slui trūksta tinkamų sąlygų. Lietuvos kaimų skundų, kur Darbininkai reikalauja 44 vai
Kad pradėti prekybą, pirmiau prašoma kreipti domų į jų var darbo savaitėje su užmokesnin
šia turi būt randama progos gingą gyvenimą. Viename Len už 48 valandas. Firmos nesu
CSV/
patirti, kaip tenai reikalai ve kų okupuoto M. kaimo prane tinka.
dami, studijuoti kainas, susi-*] šime, arti 200 gyventojų pasi
pažinti su pirkliais, susiartin-i rašytame, skundžiasi, kad Len KARO LAIVYNO SEKRETO
RIUS CHICAGOJE.
kų valdžia rekvizuoja visus
ti su šalies bankininkais.
gyvulius, javus, Lenki] karei
Rusija reikalinga mašinerijų. viai atima visą maistą, nepa
Vakar Cbicagon atvyko ka
ro
laivyno sekretorius Denby
likdami
nei
šeimynoms
ko
Štai kadir tokios žemdirbys
tei reikiamos mašinos, pasa misti. Be to, Lenkai leidžia Atvyko peržiūrėti Grant La
kojo Krassin. Rusijai didžiai gandų, kad tas kaimas davęs kes’e jurininkų lavinimo sto
reikalinga atgaivinti žemdir l^enkų valdžiai parašus noris vykią.
bystę. To negalima atlikti be jai priklausyti, tuo tarpu, kai
mašinerijų, be didelių trakto to kaimo gyventojai, Lenkų ABI PUSI TIKISI LAIMĖT]
rių. Daugybės jų reikia ir tai valdžios įvairiais bodais per
sekiojami ir verčiami, ncivie
visokių rųšių.
konii akTonai skelbė * • Jok a
Pirm įsigvsiant reikia pir nas savo parašo nedavė.
tą” darbininkams. Sakosi ji
miau susipažinti su tų mašine
laimėsią.
Merkinė.
Balandžio
6
d.
rijų modeliais, pasitarti apie
kainas Įr apie visas reikalin pranešama, kad Merkinėje Savo keliu darbininkai tvli
miest. sudegė apie 165 trobe tina, jog jie laimėsią.
gas smulkmenas.
Tam tikslui reikalingi pa- siai. Gaisras pakilo iš gari
rinktiniausi ekspertai.
Juos nės lentpjūvės ir malūno. Bu SOCIJALISTAI VISGI PA
reikia pasiųsti į Amerikos dir vo smarkus vėjas, kuris išne MINĖJO SAVO ŠVENTĘ.
šiojo kibirkštis po visą mies
btuves.
Įvairių tautų
socijalisti
Tas pat yra su garvežiais. telį. Labai nukentėjo vargšai
Musų atstovai turi pirmiau ap — gritelninkai. Liko nesude Chicagoje praeitą sekinadien
žiūrėti garvežių kokybę, išlai- gusios valdžios įstaigos, baž paminėjo savo (ne darbinii
komybę ir visas jų ypatybes. nyčia, cerkvė, klebonija. Susi kų) šventę Gegužės 1 d. C<
Tuo tarpu mes tokių eks darė komitetas padegėliams liseume jie turėjo susirinkimi
prakalbas, orkestrą.
pertų neturime pasiuntę Ame šelpti.
rikon. Ir todėl greitu laiku aApie pora tūkstančių soe
pie atnaujinimą prekybos ne Kaunas. Paskiausiai Lenkai jalistų surikiuota eilėmis ai
vis dažnai ir dažnai daro žvalgali būt kalbos.
kampo Blue Island ir Roosi
gvbas neutralinėj zonoj, ypač
velt gatvių ir nuvesta į C<
Rusija nieko neturi.
Užublandžio, Žirnavagio, Skeliseumą.
Jis paklaustas, kad, rasi, terių ir Bnrtkuškių kaimų aKeli šimtai policijos unifo
Amerika todėl
neatnaujina pvlinkėse. Lenkų kareiviai, bū
tuose ir civiliuose rūbuose bi
prekybos su Rusija, nes pas riais po 10—15 žmonių, gra
vo paruošta galimiems pakil
taroji nieko neturi J eksportui.. natomis ir šautuvais ginkluo
sumišimams. Bet sumišimai r
Tame yra tiesos, atsakė Kra ti, plėšia gyventojus.
įvyko.
ssin. Bet jmk ir tokia Lenki
Įvairiose miesto dalyse k<
ja neturi nieko eksportui. Ne Kaunas. Tautos Sąjungos
turi nei Austrija, nei Čeko- kontrolės komisija yra gavusi lėtas žmonių areštuota už di
linimą radikalinių alsiliepim
Slovakija. Tečiau su tomis ša iš Lenkų vyriausybės atstovo
limis Amerika turi prekybi Vilniuj pranešimą, kad Lenkų ir už nešiojimą raudonų v.
liavų.
nius santikius. Siunčia toms vyriausybė sutinkanti įleisti
Coliseume susirinkusieji ii
šalims savo prekes. Bet iš jų iš Kauno į Vilnių traukinį su
reiškė pageidavimą sudarv
nieko negauna/
pabėgėliais, paeinančiais is
$100,000 fondą ir Chicago,
Šeštadienį
Šiandie ir Rusija mažai ką Vilniaus srities.
įsteigti socijalistinį laikrašt
,n
turi. Bet ateis laikai, kuomet Bnl. 9 ,1. su sąrašu, kuris buvo £7’*"
musų
Vidaus
Reikalų
Minis
°
ai
i
c
sumanymas,
turės visko dauginu.
Mes norėtumėm turėti pre terijos tremtinių
grąžinimo
ORAS. — Šiand ie gražus
kybos santikius su Amerika. skyriaus smlarytas, Lenkų vv
Bet tokius, kokius šiandie Ru rinusybei įteiktas ir jos priiin . ras ir šalia; rytoj kiek šilčii
sija turi su Anglija.
tas Tas pats traukinys gryž-Į
Prie tos proogs Krassinns damas, paims ir Vilniaus pa
pareiškė, jog seninu Rusijos bėgėlius iš Kauno srities su
valstiečiai buvę dideli
bau sąrašu, musų atstovui p. Jo
džiauninkai ir vergai žemval nynui įteiktu ir musų vyriau Svetimų šalių pinigų vertė, r
džiams. Šiandie jie esą laisvi sybės patvirtintu.
nant nemažinu $25,000, Oeguž
ir turį kiekvienas jų žemės
buvo tokia pagal Mcrchanta
an
and Trust Co.:
tiek, kiek tik išgali apdirb
25,000 STREIKUOJA.
ti.
Anglijos sterlingi] avarui
$.3
Cleveland, 0., Geg. 3. — čia Prancūzijos šimtui frankų
Philadelphia, Geg. 3. — Sus streikuoja
25,000 amatninkų Italijos šimtui lirų
tojo darbai prie statymo na prie statymo namų, nes kont- Vokietijos šimtas markių
mų. Streikuoja 40,000 darbi raktoriai susiaurino uržmokes- Lietuvos šimtas auksinų
ninkų.
Lenkijos šimtui markių
nį.

PINIGŲ KURSAS.
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DRAUGAS
panaikina
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Elu* kasdieną i&bkyrus nedėldleoiua.
FHENUMKRATOS KAINA:
CIUCAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metama ............................ «... *8.00
Pusei M> tą ................ • • • 4.00
SUV. tALST.
Metams .•■••••»••............ 00.00
Pusei Metų ........................ S.00

nors

vienodą

kategorijos

kokios-

• darbinin

Valstijų

geležinkelių

Amerikos Lietuvių katalikų svarbiausių musų politikos už
Šio mėnesio pabaigoje gele padėtis yra ypatingai kebli. davinių. Svarbus taip-pat da
žinkeliečiai turės
stoti tary- Mes turime daugiau brangeny lykas nuAštatymas tikrų manti
bosna atskiriai su kiekviena bių, kurias mums reikia ap kių su Amerikos darbininkų
kompanija.

Kituomet prezidentas Hardingas savo raštu kongresui
buvo pareiškęs, jog šaliai yra

reikalingas

naujas

valdžios

departamentas. Tas turi būt
visuomenės gerovės departa

mentas.

Tad šiandie daugelis žmonių
bė svarbų parėdymų. Ji parė indomauja tuo nauju sumany
dė, kad su busimojo Liepos mu. Kalbama, kad šita specimėn. 1 d. panaikinamas šian jalė kongreso sesija pasidar
die gyvuojantis geležinkelių buos įsteigti tų naują depar
kompanijų sutarimas (Natio tamentų, paskirdama reikalin
nal agreeuient) su jų darbinin gas išlaidas.
Jei sumanymas bus įvykin
kais.

Tas sutarimas buvo padary tas, tai bus pirmutinis šios ša
lies moterų piliečių laimėji
tas karo metu, kuomet geležin
kelius kontroliavo šalies vy mas. Nes visuomenės gerove
jos daugiausia rūpinasi. Todėl
riausybė. Darbininkams jis yra
to departamento viršinin
tuo svarbus, kad darbininkų 11
ku turės būt ne vyras, bet mo
organizacijos turi tik vienų
teriškė.
bendrų sutarimų su visomis
Koks-gi butų to departamen
kompanijomis.
Darbo Tarybos parėdymu to tikslas? Žinovai atsako, jog
toda, kokia buvo gy va\ usi
pirm karo. Kiekviena kompa
nija su savo darbininkais da

rys skirtingus ir sau patinka
mus sutarimus. Šito labai ne

nori darbininkai. Nes luomi
skaldomos jų organizacijos jė

gos.
Šiandie

Anglijoje angleka-

siai streikuoja svarbiausia to
dėl, kad Anglijos vyriausybė
panaikino abelįių nacijonalį su
tarimų ir leido kasyklų savinin

kams daryti atskirus su savais
darbininkais sutarimus. Atski
ri sutarimai reiškia nevienodų
visur darbininkams užmokesni.

Turtingesnės ir didesnės kom
panijos savo darbininkus ap
rūpina geresnėmis užmokesnio

sąlygomis. Mažesnės — pras
čiau darbininkus apmoka.
Del

to anglekasiai

pakilo

streikan ir mėgina atkovoti
vieną visiems su visomis kom

panijomis nacijonalį sutarimų.
Geležinkelių Darbo Tarybos

parėdymu geležinkelių kompa
nijos didžiai patenkintos. Nes
jos dar pernai buvo pakėlusios
kovų už panaikinimų nacijonalio sutarimo. Kui-kurios ma
žesnės kompanijos nuolat šau

kė, kad jos atsidurusios

ant

bankrutijimo slenksčio. Darbo
Tarybos reikalavo, kad ji su
siaurintų darbininkams užmo

kėsiu.

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
Katalikų

Nėra

Darbo Taryba nesenai paskel

grąžinama senoji sutarimų nįe-

! AMERIKOS LIETUVIAI!

kams ant visų geležinkelių irzmokesnį.

Visuomenes Gero
vės Departamentas.

Suv.

IBISifliBI

Musų Politikos Uždaviniai.

abejonės, ginti ir auginti — negu kiti organizacijomis ir su krikščio
kompanijos stovės už mažesnę ateiviai, arba negu kitos mu nių darbininkų internacijonalu.
Prenumerata niokosi takalno. Lai užmokesnį. Ir tuomet galimas sų
sroves;
tos
musų
Musų išeitis.
kos skaitosi nuo užalraėymo dienos
brangenybės,
tai
tikyba,
geležinkeliečių
ne nuo Naujų Metų. Norint permai milžiniškas
Iš to kas čia pasakyta, aiš
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
tautybė ir demokratybe. Mes
streikas.
senas adreeaa Pinigai geriausia sių
ku, kad musų politikos užda
sti iSperkant krušoje ar ezprese "MoDarbo Tarybos parėdymas turime ir daugiau pasikėsini
ney Order” arba Įdedant pinigus i
viniai čia Amerikoje yra svar
registruotų laiškų.
yra autokratinis. Taryba nesi- mų iš įvairių pusių prieš tas
bus daugeriopi ir nelengvi.
klausia darbininkų sutikimo. brangenybes — negu kas ki
“DRAUGAS” PUBL. CO.
Kad juos'atlikus reikia:
2334 S. Oakley Avė., Chicago. Tik paskelbia sau patinkamų tas,nelengvas mums programos
A) Bent kartą sudaryti tvir
dar
sunkesnis
ukazų “.Pačiuose valdžios or nustatymas,
Tel. Roosevelt 7791
tų vadovaujantį Centrų, ku
ganuose kartais perdažnai gi priemonių ir takto suradimas
riuo be abejo turės būti Fe
riamasi demokratybe. Bet iš- tai programai vykinti.
deracijos sekretarijatas. Toji
tiesų taip nėra. Ir nuo to kasMusų Padėtis.
įstaiga turės figūruoti netik
gi daugiau gali kentėti, jei ne
1) Kaipo šios šalies gyvento teorijoje, ant pope ros, bet ir
darbininkai.
jai ir didžiumoje piliečiai mes praktikoje.

Galimas Geležinke
liečių Darbininkų
Streikas.

An(raH lenta, Gegužės 3, 1921

turime daug svarbių prieder

-K

Metraštį
1916 m.

Cigarette ■
■
It’sToasted

fl

B) Surasti, išjudinti, išau

ma, jog sanprotauti, kad Lie
mių Amerkios visuomenei ir ginti ir suorganizuoti visam
tuvos pašto valdininkų sąjun
valdžiai. Bet kada imame aiš politikos darbui kuodidžiausį
ga rūpinasi
Amerikos, arba
kinti ir pildyti tas priedermes, skaičių inteligentų ir pasi
nors “Draugo” redakcijos dva
dažnai sueiname į konfliktą su šventusių darbininkų-veikėjų.
šių apsaugoti nuo “Laisvės”,
Amerikonais dėl visų musų tri Tasai pajėgų auginimo ir or
ir kalbėti apie tai, jog įvairių
jų brangenybių.
ganizavimo darbas vis dar te
administracijos šakų valdinin
2) Kaipo katalikai mes tu bėra savo pradedamoje stadi
kai sutaria veikti išvien prieš
rime ir stengiamės eiti išvien joje.
“spaudos laisvę”, jau ištikrųC) Nustatyti ir sudaryti aiš
su visomis kitomis katalikiš
jų yra juokinga. Mes sutinka
komis tautomis čia' Amerikoje kius, mums garbingus ir nau
me su redakcija, jai sakant,
ir išlaikome paklusnumą savo dingus santikius su visais mu
jog reikia siekti taikingo visų
hierarchijai, kurios tarpe ne sų prieteliais ir priešininkais,
Lietuvos, tautų sugyvenimo, ir
turime savo atstovo. Kaipo su tautomis, įstaigomis ir or
jog “ko, ko, bet antisemitizmo
su
kuriomis
katalikams ir mums drauge su ganizacijomis,
Lietuvai ištiktųjų nereikia”.
kitais katalikais tenka pa mums tenka susidurti ir sanBet, siekdami to tikslo, mes
kelti
ir
atlaikyti
smū tikių turėti. Va jau nūn svars
turime pasakyti tikrų tiesų ir
giai ir skriaudos iš pusės pro tytina, mųstytina medžiaga be
tuomet, kai tatai net kai kam
testantų didžiumos, arba slap sirengiant į Seimus.
butų ir nemalonu išklausyti.
tosios musonerijos. Tad toje
Viturys.
Dr. W. Feinbergas,
kovoje už savo tikybos laisvę
Spaudos Skyr. Virš.
ir idealus mes ir turime eiti
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

išvien su visa Amerikos katalikija. Bet kada mes tuo keliu
einame, mes ir susiduriame čia

■■
■■
■■
■■
■

■
fl
I
■

dų

Reikalų Ministerija,

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir š!aip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų,
JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Lietuvą, kaip mes matome

Kaina: Apdarytos ................................... $1.00
Kaina: Neapdarytos.................................. 50c.

5

Redakcijos Pastaba: Vienaip
Kaunas, 1921 m. Bal. 1 d. pripažįstame su Gerbiama Žy

‘ ‘ Draugo ’ ’ Redakcijai
su pavojais musų kitai brange
Čikago.
nybei, musų tautybei, kurios
naikinimų stato savo uždavi Gerbiamieji!

—M

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.
Užsisakydami adresuokite: •

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois.

■
i
■

Dr. M. T. STRIKOL’IS ■

I

fl Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Peoples Teatro Name
1018 W. 47th Str. Tel. BouL 1««J

-Valandos: 6 Iki 8 vak. Nedėl 10*
■iki 12 ryte.
i)
Res. 2914 W. 4Srd
Nuo ryto iki piet.
|Tcl. McKinley 868

Street

I

Nerviškas?
Tūkstančiai kentėtojų nuo
nemiego
negrurauliavimu
dispepsijos
galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
randa pagelba vartojant

Dr. Milės’ Nervine

kad

antisemitizmo Lietuvai ištik
tųjų nereikia. Ginčytis už ma

Kodėl TU Nepamegini?

DR. S. BIEŽIS

■
I
■

esi vartojęs Dr. Milės
Anti-Pain Pilis?
PASIKLA<*SK SAVO VAISTININKO
Ar

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS

žus pažiūrų skirtumus nema
2201 Weat 22ud Street
Tamstų laikraščio 26 N-ry tome naudos. Žydų Ministeri
akylus prižiūrėjimas ir palai
■Tel- Canal 8222
nizatoriai ir patrijotai, prisi iš ». in. Vasario 1 d, vardu jai esame dėkingi, kad ji aty- ■Res. 3114 W. 43ad Street
kymas visos tautos sveikumo
Tel. McKinley 4»88>
laikantieji nuomonės, kad jie “Mes ir Žydai , patalpinti ke džiai skaito mus dienraštį. Ma ir laimės.
yra pašaukti suamerikoninti li redakcijos pastebėjimai, dėl tyt joje yra gera tvarka. Džiau
Daugelis kongreso atstovų
katalikus ateivius. Nemažiaus musų skyriaus atsiųstų žinių. gtumės, jei ir kitos ministeri
tvirtina, jog ta įstaiga butų
sunkių kovų mums tenka ves Mes nenorime įsileisti į gin jos darytų taip pat.
brangiausias šalies turtas.
t i už tikybų su musų laisvama čus dėl viso Tamstų straips
To departamento veikimo
Praktikuoja M metai
niais ir socijalistais, kurie savo nio turinio, k. a. apie tai, ar at
VIENYBĖS KELIU.
dirva butų:
Ofisas 3149 Ko. Morgan St.
pragaištingam darbui moka siųstas raštas buvo nušutęs ar
Kertė S3-ro B*.,
Ghtoago, m.
Aptlraudu motinystės. Tai gabiai sunaudoti katalikų rie
Besigrumiant su įvairiomis
8PBCIJALIBTA8
ne, ar kalba buvo gruoblėta ir
Moterišką. Vyrtakų, taipgi chro
viena svarbiausių problema. tenas ir desorganizaciją.
sunkenybėmis
ir -priešingu
blogesnė, kaip pirmiau, ar ji
nišką ligą.
Motinystės reikale kongresui
mais atskiroms kaip pasaulio
OFI8O VALANDOS: Nuo lt ryto
Ir netik turime kovoti su vi gal visai pagerėjo, ir t. t. Bet
iki > po pietą, nuo t Iki 8 valau
induotas tam tikras bilius (įs
tautoms, taip ir organizaci
dą vakar*.
sais tikėjimo priešininkais,bet, kelias pastabas mes vis tik
tatymui projektas).
joms ir patyrus, kad be vieny
Nedėilomle nuo 9 Iki I po piet.
toliau į ateitį žiūrėdami, turi- randame reikalingų esant pa
Telefonas Varde 087
bės nėra galybės, jau šiais lai
Aštuonių valandų darbo die
me nemaža padirbėti dėl švie daryti. Mes norėtumėm nus
kais pribrendo visų nuomonė
na darbininkėms moterims vi
sios ateities užtikrinimo ir čia, tatyti, jog kalbamos spaudos
tame, kad reikia steigti viso
sose darbo šakose ir lygi su vy
ir ypač musų tėvynei Lietuvai. žinios yra ne musų skyriaus
Trl.f.na. Pullman BOK
kias lygas, sąryšius, idant su
rais darbininkais joms užuioMes, Amerikos Lietuviai kata biuletinis, bet Kauniškio “Žy
Dr.
P.
P. ZALLYS
tverus visatinų ir visų vieny
kesnis.
likai, skaitome savo ypatingu dų Balso” ir š. m. Sausio 28
Lietuvis Dentistas
Pagelba moterims darbinin istoriniu uždaviniu padėti Lie d. straipsnio vertimas. Mes, bę, kad prašalinti daugiau ne
10801 8o. Mlchigaa Avenae
Koanland. Iii.
kėms ukėse, idant jos turėtų tuvai apginti užtikrinti tas pa tolei, galėjome laukti, jog re susipratimų tarpe savęs ir tar
VAIANDOS: B ryta Ibi B vakar*
Tel. Pullman 343 Ir 3180.
mažiau apsunkinimų ir dau čias ir musų brangenybes, bū dakcija žiūrės į šį straipsnį, pe vieni kitų. Ir čia jau laiko
negaišinant
sf
justa
vienytis
ir
giau liuoso laiko, taip-pat svei tent katalikybę, tautybe ir de- kaipo į Žydų spaudos balsų
vienytis.
kas darbo sąlygas.
mokratybę.
Tuo tikslu mes ir Žydų visuomenės vadovau
Jhone Seeley VtStT
Štai šiomis dienomis yra rim
Ypatingoji
domu, apsauga daug turėsime padėti
jančių nusistatymų išreiškimų,
DR. 1. M. FEINBERG
ir globa vaikams. Čia progra- darbo ir pasišventimo.
o ne kaipo į oficijalinį Žydų tai galvojančių sumanyta su
Gydo spcclJaUal visokias vyrą ir
motorą Ijtliko.- ligos
vienyti ir musų keletu stam
mou ineina vaikų protinis ir
3) Kaipo Lietuviai turime Reikalų Ministerijos praneši
2401 Madtson Str., kampas įves
besniųjų organizacijų, būtent,
tom Avė., Chicago
l'iznis lavinimas.
atkelti spaudimų
Amerikos mų.
*
Valandos: 3—4 po plot 7—9 vak.
Amerikos
Lietuvių
Romos
Ka
Sujungtas ir bendras veiki šovinistų — anierikanizatorių,
Kai dėl pačio straipsnio, tai
talikų Federacijos,
Tautos
mas dėl viešojo sveikumo. Nes ir savų išgamų siautimų. Ypa “Žydų Balsas” pirmoj eilėj
Fondo
ir
Amerikos
Lietuvių
tauta jaučiasi laiminga, kuo tingai sunkus yra ir juo sun norėjęs pareikšti jame savo
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų
Dr. 1. E. MAKARAS
kesnis gal bus ateityje sutai užuojautos
met ji yra sveika.
ir nusistebėjimo
Draugijos
sekretoriatus
ir
tuoLlctuvys Gydytojas Ir Chirurgas
Be tų visų čia nurodytų tik kinimas musų katalikiško soli jausmus Vilniaus Žydams, ku
mi prieiti prie tobulesnio gy Ofisas 10900 So. Miehigan Avc.,
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki
4 po
slų tas naujas departamentas, darumo su musų tautybės ap rių atstovai turėjo drąsos, po
piet, 6:80 iki 8:80 vakare
venimo,
turėti
mažiau
išlaidų,
sakoma, imsiąsis ir kitų dar gynimu. Bet kelių reikia su sunkia Želigovvskio okupacija,
Reetdenoija: 10638 Perry Avė.
o atnešti daugiau naudos mu
Tel. Pullman 843
buočių, iš kurių sektų tautai rasti. Gi vėl Lietuvos reikalų atvirai pareikšti savo prigul
—8
sų
tėvynei
Lietuvai.
žiūrint, vienu . iš svarbiausių iu y ta; Lietuvai. Bet tik straip
gerovė.
Tai-gi su Balandžio 31) die
Iš tų paviršutinių programos musų politikos'uždavinių yra snio gale Žydų organas įspėja
Federacijos
Tel. Drover 7043
dalelių suprantama, jog čia remti Lietuvos kovų už jos antisemitus, kurių, dėju, esama na, 1921 metais,

niu kiti katalikai — amerika-

Taryba to nepadarė.
Bet te pati Taryba labinus pa tautos kunui labai daug žada laisvę ir sienas, išgauti iš Avaldžios tos laisvės
sitarnavo kompanijoms pas ma. Dvasiai nieko. Nors žmo merikos
kelbdama tų savo parėdymą. nių plačiai vartojamame pasa pripažinimų ir rėmimų.
4) Demokratijos augimas ir
Nors Tarytais parėdyme Į»a- kyme “sveikame kūne—sveika
reikšti 16 principų, kuriais ap dvasia” ir yra kiek tiesos, bet stiprėjimas bus brangus visai

NTINE DRES9
ra
COLLEGEH
6205 S. Halsted, 2407 W. Madtaon,
1800 N. Wella St.
137 Mokyklos Jungi. Valatijoee.
Moko Siuvimo, P&tterną Klrpi-1
m o, Deeigning bisnlui ir narnama.?
Vietos duodamos dykai. Diplomai.į
Mokslas
lengvais
almokėjimalaJ
Kiesos dienomis ir vakarais. Pa-?
{reikalaukit knygėlės.
Tei. Seeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė.t
VAI

DR. G. M. GLASER

ir Liet., ir kuriuos dažniau sekretorius paveda visų raš
sia tenka girdėt iš “Laisvės”, tinės darbą p. K. Krušinskui,
taikingo 'fautos Fondo sekretoriui, ir
visų Lietuvoje gyvenančių tau visų to darbo atsakomybę. Fe
deracijos raštinės knygos ir
tų sugyvenimo.
kad ’ jie nekliudytų

tautai nes artins jų
Nesuprantama, kodėl redak
draudžiami darbininkai, bet yra ir apgaulės. Dvasinis vai musų
prie
Kristaus
idealo.
Bet
yjmč
cija
rado
reikalingų esant
faktas bus visuomet faktu, kad kų auklėjimas turi eiti greta
iš
jos
jėgas
sau
sems
musų
kaip tik apsistoti dėl pastaro
kompanijos dės pastangas su su kūno auklėjimu. Dvasiniam
skaitlingas
ir
pagrindinis
—
auklėjimui
reikalingi
prityru

sios kalbamo straipsnio dalies,
siaurinti darbininkams užrnosieji doros mokytojai, tikri mo darbo žmonių luomas. Darbi visiškai pamiršdama nušviesti
kesnį.

Tel. Yards 6666

IJETUVIS DENTIHTA8
4718 80. ASHLAND AVCNUV
arti 47-tos Gatvėn
Valandos: nuo t ryto Iki 8 vak
Heredomla nuo 4 lig 9 vakare

Blvd. 8441

Dr. V. A. ftIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ii
Akuieaaa.
3303 8. Halsted St, Chicago.
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—3 1
6—8 vakare Ned. 10—-18 ta ryte

J. P. WAITCHEES
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4303 S. Ashland Avė.
Tel. Tards 1058
Dlen. Room 518—153 N. Oalrk St.
Tel. Randolph 8507

i
|

d"r. charles'ŠĖgal
Perkėlė seavo ofisą po uom

{4729 So. Ashland Aveniu
■
SpeclJaUstas
aDP.IOVV, MOTERŲ 1* VYRŲ UGI

|Valandosnuo 10 iki 12 taryto; nnol
■2 iki 5 po pietą; nuo 7 Iki 8:S0|
gvakaie Nedėilomle 10 kll 1
Telefonas Drevei 8880
j

Tei. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vldumientyj
ASSOCIATION BLDG.
19 Ko. La Salin Kt.
Valandos: B ryto iki 5 po pietą
Pa nedėliota iki 8 vakare
Nedėllomis ofisas uždarytas

Dr. C. Z. VezeBSs

archyvus ir kitos sąskaitos pe
reina viršminėto asmens ran-

I
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kosna.

dm."lTuža’

Todel-gi, gerbiama visuome

nė, nuo šiol malonės visokius

ruštus-luiškus siuntinėti jau ne
Taryba apdraudžia durbi- kytojai, bet ne kokie apmoka ninkų švietimas ir organizavi pirmų dalį.
mas
Krikščioniškos
Demokra

ninkams organizavimųsi, ap mieji politiniai profesijonalai.
Ar Lietuvių redakcijos gau Yalanticjaus, tad K. Krušinsko
tijos
dvasioje,jų
tvirti
ryšiai
su
draudžia
aštuonių
valandų
Kas sąprotauja priešingai,
na čionykščius laikraščius, ar arba ir Kcsieracijos» Avardu.
»
*
darbą dienoje ir kai-kurias ki tas nelemia nei tautai, nei ša Lietuvos krikščionių darbinin ne, nien nežinome, bet, kiokA. J. Valantiejus,
kais
įisada bus vienas iš vienu atveju, mum* yra žino
tas teises ir pnrilegijae. Bet liai gerovė*.
A. L. .R. K. F. Rėkiat.

■■
■■

1900 S. Halsted Str.
Tel. ( anai 9118
Valandos: 10
Gyveni mus

Tel

ryto

Iki

8

vakare

3NI1 W. e«rd Str
Pfoapeet 8466.

Itca. ii.to Indopcndonce lUvd.
Telefonas Voo Burcn 984

DR. A. A. ROTH,
Rusas Uy<lytojan rl Chirurgas
Kpocijalistas Moterišką, Vyrtaką
Valką Ir visą cKrooiėką Ilgą
VAiaNDOS: 10—11 ryto
g
pirty, 7—8 vak. Nedėllomis 10—il'i
Ofisas :iS54 Ko. Halsted Rt..
Telrfonas Drover 9098
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Sntradienls, Gegužes

3, 1921

DRAUGES
lamento ir jokiais kitais fon ėįos kanceliarijos laiškas adais Valstybės prezidentus ne pie gautąsias per kun. Jul. Ča
sinaudoja. Visos kitos sumos, plikų aukas 217,700 auks. tam

■**»

LIETUVIAI AMERIKOJE.
BALTIMORE, MD.
16

Balandžio

d.,

1921, Sv.

Alfonso parap. svetainėje bu
vo surengtas muzikos mylėto

jų koncertas. Programa buvo

ko p-lė Elena Feleskiutė, už

kas p. Čižauskas trumpai pra

kalbėjo dėkodamas atsilankiu
siems, draug
pažymėdamas,
kad sulyg Baltimorės Lietuvių

panašiai pikiuoti apyskaitų iš 5601 S. Ashlund Avė.

Liet. Inf. Bi; ras.
Prierašas: Mums butų ma
lonu susilaukti tos dienos, ka
da jus dirbsite valstybės dar

bų vietoje polemikos su Lietu

Parsiduoda.

nesirūpinate

savo

3343 S.

viršutinės

ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per suvo sky
rius pasiunčia kas nięnėeis suvirs (5,000,000) penkis milijonus
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingu!
ir greitai patarnauja.

Morgan

LAIVAKORTES parduodu ant visų linijų LIETUVON, ir
norintiems partraukti giminės iš Lietuvos.

BAKGENAS
3 flatų mūrinis namas 6-6 kamba
rius, elektra 2 furnaces aržuolo me
dis viduj — kaina $10,500. Ant išnmkesėio randasi ant Garfield Boulevard.

PADAROME paspoiius ir kilus reikalingus dokumentus va
žiuojantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos.
VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su suvim. Kelio
nėje visko gali atsitikti. Geriausiai iusipirkite musu Bendrovės
perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvaževę pinigus gausite pacte.

2 flatų mūrinis namas 4-4 kamba
rius, elektra pečių šildoma preke
$7,500, randasiunt Garfield Blvd. At
sišaukite
t'ahjll Bros.
55 ir Askbuid Avė.
Ih-ospcct 580

REIKALINGI.

Jūsų Akįs

South Bend Woolen Co.

Iš tų sumų, kaip matyti iš zidentas “gali sunaudoti tas

sa savo akcija stato Valsty
bės Prezidentų visai į nedaleistinų ir netinkamų padėtį,

nes aukotojai jug gali klaust:
laiške, (ir šiandien jau gaunami už
ir bus klausimai), kokiems gi gyni-

gabumų. kaip
sakoma
tame
Kadangi
tų
ypatybių “yra įneštos bankan
mes
neperdaugiausia
turi suvartotos gynimo reikalams”,
me,
todėl
turime
juos
Jeigu atskaityti iš tų aukų,
iiek galima remti. Juo labiaus
kas Tautos Fondo yra paskir
tauta yra susipratusi, tuo gcta “Lietuvos Gynimo Komite
riaus moka apvertinti savo dai
tui” (200,000 auks.) ir “Gele
lės tvėrėjus, nes juose geriau
žiniam Valkui”, (20,273 auks.),
siai atsispindi tautos dvasia.
tai tų kitų sumų, kurios yra
Baltimorės Lietuvių Sv. Al sudėtos bankan, susidaro I,-

South Bend, Ind.

PADAVLJ1AI.
Reikalingi — Aš norių 6 paprastų
vyrų kurie supranta teisybė kuomet
teisybė jiems
pasakoma.
Tokiems
vyrams aš galių užtikrinti pastovų
darba. Cionais ne kningų pardavinė
jimas, net narni, nei real estate. At
sišaukite nuo i 0 ryto iki 3 po pietų.
J. 13. ltowny
23 K. Vau Burtui Str 3-čios lultos

mo reikalams yra arba bus su
naudoti tie 1,961,058, auksinų.
I’aieškome Jono Jakaičio paeinan
iš lyuuno red. Kėdainių apskr.
Kiti iš šių “Darbininko” ša čia
Josvainių vnls., Rusoinių kaimo. Da

lininkų pasako, jog ir Grinius

ir Galvanauskis gali tuos pi
nigus,

kur

nori,

padėti,

bet

šie ižmonės priguli prie Val
džios, atsakomingos prieš Sei

fonso Bažnytinis choras kon 961,058 auksinai. Šie pinigai mų ir nuo jų galima reikalauti
certavo Bal. 2 d. anglams. Cho bus suvartoti Lietuvos gyni ir atskaitų ir prirodymų, o
ras dainavo naujas dainas pa mo reikalams.
jug iš Valstybės Prezidento to
rašytas p. Juozo Čiižausko; so
Kadangi šie pinigai nėra ati kių apyskaitų nevalia prašyti:
listai buvo: L. Feravičiutė so duodami LietiivoK Gynimo Ko-ltat
v*™' valstybės

prano, F. Tamašauskiutė so- uiitetui, ne tokio atidavimo nė-* P,ezt(lc|d° padėčiai,
pr ano, J. Česaitis baritonas, J.
Tuo tarpu Lietuvos gynimo
ra prašęs nė patsai Tautos
Stočkus tenoras, Kopečinskas
Lietuvos
Fondas, tai reikia spėti, jog reikalams, būtent
bassas.
šie pinigai tuo tarpu paveda Gynimo Komitetui tapo AGeriausio pasisekimo Baltimi Lietuvos Valstybės Prezi merikos Lietuvių visuomenės
Biorės muzikos mylėtojams.
dento nuožiūrai, kursai ir ga sudėta jau nemaža pinigų su
Reporteris.
li juos sunaudoti “Lietuvos ma. Per Lietuvos Misijų ir
GyninuFreikalams“.Toksai su Lietuvos Atstovybę jau pa
naudojimo būdas jau įnėjęs siųsta 4,215,768.40 auks., siun

bar turbut yra kur nors Amerikoje.
Meldžiame atsišaukti trumpame lai
ke. Kas apie jj žinote malonėkite pra
nešti. Jei nieko apie Jj neišgirsime,
priskaitysime prie mirusių. Tėvai An
tanas ir Uršulė (Mažeikytė) ir bro
lis Antanas Jakaičiai. Antrašas:
Kėdainių Apskritis
Josvainių Valsčius
Rutelnių Raima
LITHLANIA

_
E
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vo pasiųsti per Misijų Lietu tos Lietuvos Gynimo Komite
vos Valstybės Prezidentui nuo tui, tai susidarys nemaža A-

Jonas Ged vilas

730 Nori h Kl. Loui.s A v. arti Chicago
Avė. Chicago, III.

J. Pašakarnio, kaipo Nuterio- merikos Lietuvių aukų suma
tos Lietuvos Draugų Komite Lietuvos Gynimo Komitetui,
Mūsų
kolonijoj
gyvuoja to
pirmininko
iš Norwood, būtent apie 6,506,826 auksinų,
daug draugijų,kaip pašelpinių, Mass. Apie tuos pinigus laiš iš kinių sunaudojimo ir butų
taip ir idėjinių, kurios kartas ke pasakyta, jog jie yra “su svarbu turėti apyskaita, kad
neteisingų
nuo kai to surengia vakarus ar naudoti krašto gynimo reika išvengus visokių
primetimų
bei
spėliojimų.
ba koncertus. Bet nebuvo gir lams ir prieglaudų užlaiky
Be šių minėtų sumų, Lie
dėti, kad kuri nors draugija mui”. Tokiu bildu išeina, jog
įneštieji
bankan
1,961,058
auk

tuvos
Gynimo Komitetui per
butų surengus vakarų našlai
Man rodos, kad sinai kaip ii1 sudaro atskirų siunčiamos buvo ir kitais ke
mes, Lietuviai, ypatingai turė fondų gynimo reikalams, kurie liais įvairios sumos.
Lietuvos
tume rupinties našlaičių rei pasilieka išimtinoj
Taip, Lietuvos Misija yra
Respublikos
Prezidento
žinioj.
kalais, kurių padėtis yra tik
gavusi laiškų nuo Respublikos
rai apgailėtina.
Paprastai demokratinėse val Prezidento Viršininko A. Ma

čių . naudai.

Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius
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Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St.
Chicago Tel. Yards 6062

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka
re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.
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AMERIKONIŠKA LINIJA
neMglnte
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Fatumai ima

NEW YORK IR HAMBURG
(irriauoiaK keltas IJetuvianis ir Rusams.
Oidžiaasi MotlemtMci Laivai

a
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Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

M1NNEKAUOA (Naujas)
Gegužio 31
(3rd Kliu.sas Tiktai)

MANCHUHIA
Birželio 2

MGNGOI.IA
Birželio 1«

t

Trečia Kliusa iš New Yorko i Kilkumis $130.(10
Trečia Kliusa Iš >ew Vorku į l.lepojų $132.00
Trečice. klinsos |ms»tleriiil valgo (iiilziiim tliniltcr kambaryj, kur tarnai jin
nutiirniiiijn. Lždurytl kambariai rezervuojami moterims ir vaikams. Atslšau
i Komimnijos Ofisu. II No. Deurlrorn >1. Chieago, arba i lobulį Agentą.
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Juo daugiau rūkysi—(Juo daugiau pamėgsi juos
Pareikalauk musu Knlnliogo Jin. 4.
T

T

’■ g. , o.

l.e,\|.'.

Did^uuoiod

isepi iguliuingas

X. J.

N'ev,

Fabrikus

Pasaullj.

Dr.F.O.Carler I U.S.M A.I LSlčSžV'.e
Generalini Agentai dėl

| Specialistas Akių, Nosies Ė
ir Gerklės Ligų.

120 S. State St., 2 augštas =
Chicago, UI.
Vai.: 9 iki 6; Nedėl. 10 ik 12 =
Vienos duris j šiaur« auo
=
r
Fair Krautuvės

S
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Vidurines ir Rytinės Europos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Is

Yorko Tiesiai

J

BREMENA, DANZIGA ir UEPOJŲ

ANT1GONE Išplauks Geg. 3, Birž. 15 <1. ir Liepos 28.
Išl SQI KIIAMN \ i-plauks Geg. 21. Llejios 5 ir Uugp. 28
Hl OKON Išplauks Geg. 28. Liepos 13 Ir Kūgi).
Tiesiai per Liepojų via Danzlg. Persėdant iš laivo J laivą.
Atsišauklt pas H. ( laussenius <k- Co. General. Paiožlerlnial Agentai
100 N. La Šalie St., Chicago, III.
Tel. I'ranklln 4130

—

>

FOTOOKAFU ATYOAI.
Ant ramios studio arti Dievo Apveizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis storus viskas gatava eik ir dėk
bizni.
Savininkas
3iM8 No. Halsted St.
(J. R.)

ANT PARDAVIMO.

Negali sakyti, kad nėra čia stybėse R«*spirblikos Preziden tulevičiaus iš Kovo 23 dienos,
Ice Cream Parlor
žmonių suprantančių ir atjau tui skiriamos yra tam tikros, š. m. apie pasiųstas nuo Caiučiančių našlaičių reikalus. Y- neskaitant jo etatų, sumos, ku briilgc Lietuvių Katalikų Ko
Su pragyvenimo kambariais,
iu ir susiorganizavę jie Gegu rias
Valstybės
Prezidentas mitetui per Amerikos Lietuvių
tyroje miesto dalyje.
žės 19 d., š. m. rengia vakarų, išduoda arba sunaudoja l>e jo Prekybos Bendrovę aukas 29,-

eis suvargusių kios kontrolės ir išimtinai su 269 auks. ir kitų sykį 17,226
našlaičių naudai. Bus vaidinta lig paties prezidento nuožiū auks. Lietuvos Gynimo Komi
(ražus veikalėlis vaidu “Ap- ros. Tokių sumų paskyrimas tetui. Be to “Darbininke”
riekoriUM.” Be to programoj pi įklauso nuo seimų ar par- num. 46 yra patilpęs iš tos pa-

414 Broadway, Boston 27, Mass.

Tą dalyką neatidėliokite. Juo
greičiau pradėsite gydymą, tuo
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs
pačios nepasveiks, bet jos darosi vis blogesnės. Tam tikras gydymas, ir tam tikri akiniai Išgy
dys jūsų akis jeigu tiktai padarysite! laiką. Ateikite šiandien
pasimatyti su manim. Išegzuminuosiu dykai.

GRAND RAPIDS. MICH.

l.orti- Schultl
5356 & Wood 8tr.
Telefonas I’rospeet 1343

Siųsdami pinigus, pirkdami šėlais arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo
adresu:

Nelaukite—-atsišau- |
kita šiandiena
f

Paicšktiu Močlsiovo Trilupnlčio iš
Lietuvos paeina Ailiniko kaimas, Gir
kalnio Valsčiaus. Raseinių apskričio
Kauno ltediboo, apie 18 metų kaip
Amerlke jam yra labai svarbos žinios
iš Lietuvos tamstos Riminės Lietuvos
gyvonuntėj nori apie tamsta žinoti ra.
esi gyvas ar miręs. Meldžiu tų kurie
apie Jj žinote malonėkite pranešti se
kančių antrašų už kų busiu dėkin
gas.
Jolin Petrauskas
3844 W. 22nd PI.
Chicago, III

Ant pardavimo per savinlnka N,
W. kampus 58-člos ir Wood me
dlnis narnas ir barno ? lotai. At
sišaukite pusi

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre
kybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba dau
giau 1,000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa
vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie
dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils.

Lithuanian Sales Corporation

Daloiskit
man išegzaininuoti jūsų akis be užmokesčio. Jeigu aš galiu jums apgelbėti, aš
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu
aš lygiai atvirai ir tai pasakysiu. Aš daleisiu jum pašinaudoti mano 23-jų metų patyrimu
kaipo akių specialistu ir mano
gabumu išgydyme tūkstančių at
sltiklmų, kuriuose kiti buvo atsisakę gydyti. Jus neprivalote
dalelsti dalytėti jūsų akis kitam
kaip tik okulistui augščiausio
laipsnio, o tai aš jums galiu suteikti.
Ncdaleiskite trukumui
pinigų jums kenkti. Mano kainos yra prieinamos ir mes galėsime susitaikyti ant lftmokėjimų

Paieškau
apiaenls moterės
prie
namų darbo. Reikia apžiūrėti 3 ypatos. Mažiausias 5 metų.
Prašau atsišaukti ypatlškai vaka
rais po penkų vai., arba per laiškų
su mokesčių sutiksime. Mano udreBas

gyvena ant 3 augšto, iš užpakalio.
2844 W. 38th St.,
Brighton Parke.

Ar jos raudo
nos,
vandenėtos
ar užsidegę ? Ar
kenčiate nuo val? klo, užaugu, nusil
/ pnlntų akių vo
kų, žvairumo, ar
kitų kokių akies
ligų? Jus nega_______________ lite atidėti gydymą nes laikas yra brangus. Netoli vipos ąkių ligos galima išgydyti. Jeigu pradėta laiku. Juo
ilgiau jus atidedate prideramą.
priežiūrą, tuo liga darosi aršesnė ir tuo labiau jus esate pavojui liekant neregiu.

į Pasiteiraukite pas I
manę uždyką l

praktikon, kaip tai matoma iš čiama 130,000 auks. Tautos
Pranešimas.
gerb.
Valstybės
Prezidento Fondo įsakmiai paskirta 200,Lietuvių svetainės statymo laiško, rašyto to paties A. Ma 000 auks. ir jeigu dar priskirti
bendrovė nori
šiais metais tulevičiaus Balandžio 21 diena, tas likusias sumas, 1,961,058
PARKAVIMUI mūrinis namas,
pastatyti
Detroite svetainę. š. m. Lietuvos Misijos Pirmi auks., kurios yru įneštos neži gyvenimų ir iš fronto biznis. 'Po
Kviečiami yra kas gali pirkti ninko vardu. Ten kalbama a- nia kokiun bankan, ir kurios, ir 6 kambarius. Gusas, vanos ir kiti
parankumui. Kaina tik $8,000. RenSavininkas
šėrų, arba paskolinti
pinigų pie 18,000 auksinų, kurie bu kaip galima spėti, Ims ati,klo dos menesiui $100.00.

kurio pelnas

krautuvė,

karta primeta prasimanytų ant
Viso 2,059,592 auks.
Lietuvos Atstovo melų, buk
Prityrę audėjiai dėl vilnonių JĮIIIIilIlIlIlimilllllllllllllllllllllllllllllllĮL
Gi išviso Tautos Fondo Lie jis savo pranešime apie bū
drabužių atsišaukite:
tuvos Gynimo reikalams yra dų Tautos Fondo aukų pridapasiųsta 2,181,331 auks.
vimų yra paskelbęs, kari Pre

dailės 200,000 auks., o 20,273 auks.
vakarus.
įnešta Krašto Apsaugos Mi
Reikia dailė branginti, nes nisterijos depozitan “Geleži
be mokslo, menas reikalingas niam Vilkui”. Kitos sumos,

skaitant po 5%. T

saldainių

lupos švarumu. Jeigu taip-pat
mes regime kai-kuriuos netik

triukšmingų pastabų “Žandiir nė begėdžiams”, kuriame dar

kainuojus ir parėmus

DETROIT. MICH.

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sules Corporation
(Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai pa
siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000)
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon.

nate Lietuvos Prezidentų kas labui patogioj viietoj, apgyventoj Diejam pritinka kas ne, o patys vių ir kitų tautų. Atsišuukite tuojaus.

to
laiško, Lietuvos Gynimo aukas valstybiniam darbui ar
Manau neklysiu pasakęs, jog Komitetui ne visi pinigai in dyti”. Nieko panašaus Lietu
musų Lietuviai nėra užtektinai duoti, bet sekant Tautos Fon vos Atstovo sakyta nebuvo. Šio
susipratę ne tik Baltiinorėje, do nurodymus Lietuvos Gyni “Darbininko” ir jo pasekėjų
bet ir kitose kolonijose, kad į- mo
Komitetui
yra induoti vargšai negali suprasti, jog vi

įgimtų

Saviems Lietuvoje

vių katalikų laikraštija. Moki

skaičiaus mato jų mažai.

asmens

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą

Galių finansiškai
padėti
keletui
furmerlų kurie norite dirbti kad pa
likti šių farraų savininkais. Atsišau
kite
“Oru ugas”
2334 S. Oakley Avė.
Chicago.
(H.)

galėtų
steigti kokius
nors
slumus Amerikos Lietuvių au
fondus, kurie butų išimtinoj
kas besiunčiant įvairiais (ke
Ir per politinį State Bankų. Valstybės Prezidento žinioj.
liais ir įvairių asmenų, tai
5) (nepasakyta iš kur ir Tokio padėjimo būti negali.
učių jūsų netaktingai darbuo
kam) 200,000 auks.
Iš paskelbimo minėto pra- tei.
6- (nepasakyta iš kur 11 nešimo apie Tautos Fondo suReikia galutinai išbristi iš
kiim) 548,000 auks.
aukuotus pinigus, “Barbinin- tų pelkių.
7) (nepasakyta iš kur ir ko” redakcija yra parašiusi

kur

Pnospect 580

jos gautųjų iš Amerikos aukų.

(Žiur. “Dr-go” num. 101)

kų ranku plojimui nebuvo ga
lo. Nežiūrint į tai, kad artistė kam) 592,592 auks.
buvo labai nuvargusi, turėjo
8) (nepasakyta iš
atkartoti tų patį šokį.
kam) 719,000 auks.

Programui pasibaigus muzi
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žą uskų.
Programos pabaigoje buvo
“Ispaniškas šokis”, kuri atli

IftKALNO.

kad ir prisiunčiamos valstybės pačiam Lietuvos Gynimo Ko
11000 lAkalno nuperka gružų b
prezidento vardu, pavedamos mitetui. Gali susirasti ir dau kambarių medini bungulow muro adalyvaus
' pasižymėjusios
počlu; furnaee, elektrų, extra dideli
yra pildomosios valdžios ži giau tokių siuntėjų. Todėl yra kambariai. Kambariai kaina $5,700
(i rami Rapidso dainininkės,
nion, nes tik nuo valdžios ga tuomi dar svarbiau susilaukti iant *en«v'i i*moiw«eių
kaip A. Abromaitė, O. Berno$500.00 ISkalno nupirks nauja 5
lima reikalauti ir apyskaitų ir apyskaitos, kad butų žinoma
kambarių medini narna su eonerete
tukė. Tuo reikalu, t. y. vaka
tinkamo atsiskaitymo iš tų su ir kiek gauta ir kaip išleista. apačia furnaee, elektra, valgomoji
ro įrengimu daug darbuojasi
gražiai ištaisyta kaina $5,300.00 bumų. Reikalauti kokios nors aSuprantama, jog ir Šaulių laneus $50 kas mėnuo.
ir gero. musų klebonas, kun
Cahill Urus.
A Dexnis Vienu žodžiu va- Pysk*»t08 iS valstybės prezi- Sujungus organizacija turėtų

įvairi ir vykusiai atlikta.
....... lm9
dento nedera, negalimu. Tokia
P-nas J. Čižauskas padaina karo programa bus didelė ir
yra praktika kitose valstybė
vo solo: “Jau kelias Lietuva”, turininga.
se. Todėl reikia spėti, kad ir
“Vilniaus miestely,” Merge
Todėl iš anksto kviečiama
sudėtoji likusi suma 1,961,058
lė jaunoji”.
visi Gi and Rapilds’o Lietuviai
auks. bus Lietuvos Valstybės
P-lė Elena Feleskiutė iš atsilankyti ir paremti musų
Prezidento įteikta galutinai ar
Washington, I). C. solo “Kur pastangas, o podraug sušelpti
Lietuvos Gynimo Komitetui ar
Bakūžė
Samanota”, ir “Ak Lietuvoje vaikučius, kinio ne
kokiai kitai įstaigai, idant pri
myliu Tave,” už kų jai buvo į- teko tėvelių ir neturi kas jais
derančios valdžios įstaigos ga
Berželis.
teikta du puiku gėlių bukietu. rūpintųsi.
lėtų iš tos sumos priduoti apy
Smuiką
griežė
jaunuolis
skaitų. Aišku, jog butų ne
DELEI ATSKAITŲ REIKA
Turov. Jaučiama talento.
leistina, kad gyvenantieji kad
LAVIMO.
Maria E. Cižauskienė padai
ir kitoj valstybėje piliečiai
navo solo keletu dainelių. Ge
riausiai publikai patiko duo
tas. “Atjok Berneli” p.p. Či

$501)

5 kambarių namalts, muro apačių,
elektra, Ientinu atotkaum Budėti val
gomojoj; Kainu $3,800, baluncas kas
mėnesi.

Kreipkitės

“Draugas”
2334 S. Oakley Avė.
Tel. Rooaevelt 7791

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj
V,

ymimiUKlM.
VI*

Or AMERICA
SOUTH
(*UL( «T«((T|
' CHtCAOO ILL. č

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

“ Nereikia daugiau kaulcintia bo miego
per ištisus naktis su verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir pnguldau į lovą.”
Mėšlungi.!, dieglys,
nuiręs pilvas, perpilni
vnduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą.

3E2 A. 3VC B

pabalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji I Jie
dauginus. Apt ekose pnr: iduodn po 6<>c. arba norint, kad pi
siųstumėm per pastą, tai reikia siųsti GOc. į
F. AD. RICHTER

musų

nauja

tvirtove

IN O
S:

CO.
Y'rk

CNl

DRAUGAS

Antradienis, Gegužės 3,

1921

■-—K vadinti bendr. atjaučiančių šė- paaiškino, kad b-vė jau suban- Hiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiitiiiiiiimmmiiiiiiiiiitiiiim itiitiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiirnifiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiii
rininkų sus-mas.
krutijo ir yra paduota teis

CHICAGOJE.
GALVIJŲ SKERDYKLOSE
STREIKAS.

SENBERNIŲ

skerdyk

lose sustreikavo “Live Ktocfc
Jlandlers” darb. unija.
Jų
yra 750. Pakilo streikai! už tai,
kad kompanijos jiems sumaži

no uižmokesnj.
Prie jų vakar prisidėjo 150
Icarpenterių.
Buvo kalbama, jog streikan
bus intraukli ir kiti darbinin
kai. Bet kol-kas taip nėra.

Atydai Važiuojančių į Lietuvą

iššaukta

dr. man. Idant atgavus kiek savo
Draugelis, b-vės pirmininkas, įdėtų pinigų, paprašė pasirašy
-a
išduoti ruportų. šis mažai kų ti jx» “elniui”, šitie žinoda
VAKARIENĖ.
konkrečiu pasakė. Raportus iš mi, jog b-vė subankrutijo, jmi

-

Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas |
jums nieko nekaštuos.
Jau tuksiančiai išvažiavo per musų Biurą į Lietuva ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesis. Višiem parupinam pušportus.sutvarkom taksus ir pagelbėtom išsiunsli bagažus. Pašportu padarime už
savo darbu kainuojant tik $1.00. Už bagažu ir taksu sutvarkymą mes nieko nekainuojant. KIRKVIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDIMO Į TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS PASIEKĖ KAUNA.
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davė b-vės sekr. Giluitis, direk sirašė vienas sekantį sekma
toriai Gaubus, P. Pivariunas ir dienį, kitas už kelių dienų, o E
dos par. svet. klebonas, kun.
E
J. Bagdžiunas. Kiti direktoriai trečias net už savaitės laiko
Tg. Albavičius ir parapijos vy
=
neatsilankė, nors visiems buvo po b-vės subankrutijimo. Nei
rai įrengė vakarienę su prog
pasiųsta registruoti laiškai. Il Vienas jų nepažiūrėję, kokia
rama. Pradžioje jaunimas lin
giausia kalbėjo Bagdžiunas. dienų tas “claimas” buvo da
ksmai ižaidė lietuviškas žais- K
Sudėjus visų kalbas, galima tuotas. Advokatas galėjo padė
mes. 9:05 apie 200 žmonių su
maždaug šiaip atpasakoti.
ti bet kokių dienų.
sėdo prie stalo ir pradėjo va
Tokie pasiaiškinimui šėriDaug pasitikėta Bačiunu ir
karieniauti. Tuo pačiu laiku ir
ninkuose sukėlė juoko. Jie ta
programa prasidėjo. Progra Pajausku, nes jiedu dauginu
me susirinkime
pasirašė po
mos vedėju buvo gerb. klebo sia buvo įdėję b-vėn pinigo.Bet
komiteto
advokato
paruoštu
nuo pradžios b-vei pradėjo ne
nas, kun. Ig. Albavičius.
sisekti. Savo dalį $5000.00 Ba afidavitu, kad nekalti padavi
Pirmiausiai vaidinta kome čiūnus išmainė ant Liet. At me b-vės teisman, ir kad

Gegužės

Cliicngoje galvijų

Pirmiausia

1 d. Dievo Apveiz-

Atvežamų traukiniais gal
vijų nėra kam iškrauti iš va dija, “Jaunavedžių vargai.” statymo b-vės šėrų. Pajauskas nepasirašę. Giraitis daugiausia
gonų. Kompanijos tan darban Veikalėlis nors gana juokin savo šėrus pardavė Gedminui, spyrėsi prieš pasirašymų po
Vaidinto dienraščio redaktoriui. Gedmi afidavitu.
siunčia kai-kuriuos ofisų dar gas, bet skystas.
bininkus. Be to, patys farme- jai nudavė gerai.
Komiteto atsivestas advoka
nas savo Šėrus ir-gi išmainė
Kun. Ig. Albavičius paaiški ant Liet. Atstatymo b-vės šė tas raportavo kų radęs teisme
*’ai verčiami dirbti.
no, kaip sugalvota
ši vyrų, rų. Darbininkai tinginiavo, ne apie b-vę. Atrado ir.“Draugo”
kai-kurių
vaidinama
senber dirbo ištikimai.
reikalavimų $1,062.09. Bag
IŠ CICERO, ILL.
nių, vakarienė.

su

Trys vyrai — J. Balsis, A.
svet., Cicero, Šv. Aloizo dr-jos Benaitis ir A. Stulga padai
Šv. Antano skyrius įrengė ba navo “Šių naktelę” ir “Mo
lių. Žmonių gerokas skaitlius tutė mano.” Žmonės plojo iki
atsilankė. Vienok pelnas buvo vėl išėjo ir atkartojo dalį pas VaraŠiu, spaustuvės užveizda, ninkams liksią po kokį 10 cen
^”žas.
Rep. tarosios dainos.
buvo priešingi siuntimui to tų nuo kiekvieno įdėto dolieG. kun. Bok Urba gražioj laiško ir dėl to ilgai užsivilko rio.
kalboj pranašavo daug juokin laiško atspausdinimas. Pasta
Vienas šėrininkas
pakėlė
Bal. 27 <1. Šv. Antano par.

PRANEŠIMAS.

gų dalykų, į kų gali išsivys rieji norėjo, kad dienraštį pa klausimų, ar galima atgaivinti
tyti šis pirmas vyrų savini- imtų Liet. Atstatymo b-vė. Tuo b-vę. Direktoriai nuliūdę atsa
Federacijos Projektų. Ko
mųsis (vakarienės rengimas) reikalu rašinėjos su Liet. At- kė, kad negalima. Vienok su
misijos susirinkimas
įvyks
moterų darbų.
st. b-vės direktoriais. Šie siū sirinkimas nutarė išrinkti ko
šiandie, Geg. 3 d., Aušros Var
Duetas — J. Balsis ir A. lė paskolų. Kadangi pervėlu misijų, kad toliau veiktų ir pa

tų parapijos svetainėje. Pra
Benaitis, padainavo “Mielašir- jau buvo gauti paramos savųjų ragintų b-vės valdybų prie vei
sidės 7:30 vak. Susirinkiman
dystė” ir “Plaukia sau laive tarpe, .tat dienraščio direkto kimo. Komisijon įnėjo: A. Rakviečiami visi Komisijos na
lis”. Visoms dainoms pijami riai ir nutarė kreipties į Liet. domskis, B. Kazanauskas ir
riaiValdyba.
pritarė p-lė A. Petkiutė.

Atstatymo b-vę prašydami pa Raugevičia.
Nubalsuota (du ar trys žmo
Kalbėjo nesenai atvykęs iš skolos. Atvažiavo L. A. b-vės
PRANEŠIMAS.
Lietuvos gerb. kun. dr. Tg. Če- direktorius, R. Kamža, apžiu nės balsavo) sumesti po dolieCicero Lietuvių Savininkų saitis. Susirinkusiems perdavė rėjo spaustuvę ir visų “Lietu rį padengimui lėšų, kurias pa
SųjungOs sus-mas įvyks 4 Ge sveikinimus nuo Lietuvos vals vos” turtų. Sutiko skolinti, ro darė komisija.
Susirinkimas uždaryta.
gužės <1. J. Sisio svet., 1500 S. tybės darbuotojų. Nupiešė ke dos, $7,000.00.

Rep.
49 avė., kampas 15 str., 8 vai. letu vaizdų, kokia Lietuva at Karužai sugrįžus NewYorkan
rodė pirm pasaulinio karo, ko ir perstačius dalykų kitiems
vakare.
rrr5inSis,į
kia dabar. Pavyzdžiais atvaiz b-vės direktoriams, kai-kurie
‘Prašoma atvykti
sus-man.
dino ir jos ekonominę padėtį. buvę dar priešingi tai pasko
Bus klausimų musų miestelio
Baigiant programų sudainuo lai.
reikalus beliečiančius. Taippat
ADVOKATAS
Dienraščio direktoriai dar J
ta “Lietuva tėvynė musų.”
Ofisas Didmiesty 1:
grąžinkite tikietu's nuo baliaus
Kai-kurie dar pasiliko pašok suskolino po $200.00. Bagdžiu
29 South La Šalie Street g
užsilikusius, jeigu kas nėra jų
ti. Buvo daugiau programos nas kam ten davęs garantijų *
Kambarls 824
«.
|
sugrąžinęs.
A. Balčiūnas.
Telefonas: Central 8SW
prirengta, bet žmonės nelau ant $1000.00 mortgage. Vienok S
priėjo
prie
to,
kad
redaktorius
kė. Tuoj po kun. dr. česaičio
PRAKALBOS.
Vakarais, 812 W. 33rd St.
Gedminas bendrovės vardu tukalbos pradėjo skirstyties.
g
Telefonas: Yards 4M«
•jo parašyti atsisveikinimo su
Vakarienė pavyko.
Rep.
L. D. S. 48 kuopa šiandie,
s?aitytojais laiškų ir patalpinti
(Gegužės 3 <1., turės prakalbas
Praeitų purų Cbicagoje pa jau paskutinin dienraščio nu
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
[Tel. Canal 6222
«
meni.
vogta 8 automobiliai.
nėje. Prasidės 7:30 vakare.
Bagdžiunas
butų
paėmęs
DR. C. K. CHERRYS Oo>*
Visi darbininkai ir darbi
LIETUVIS DENTISTAS
spaustuvę į savo rankas ir lei *2201 Wcst 22-nJ & So. LeavlU SU*
IŠ
T0WN
OF
LAKE.
ninkės kviečiami
susirinkti
dęs nors savaitraštį, jei b-vės ^Valandos: 9:80ChicaRO
A. M. to 12 N į’
kuoskaitlingiausiai ir išgirsti
direktoriai butų davę jam pil #
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
o
Šiandie,
Gegiižės
3
d.,
7:30
labai naudingų dalykų
apie
nų kontrolę. Bėrininkai nesuti
darbininkų organizacijų. Bus vai. vak. Šv. Kryžiaus parap.
kę ir, anot Bagdžiuno žodžių,
^Telefonas Boulevard 9199
2
žymieji kalbėtojai, tarpe
jų svet. Darbininkų Sąjungos 48
dienraščio
žlugimas
davęs
di

kuopa rengiu įdomias prakal
gerb. kun. Briška, ir kiti.
delį nuostolį tautininkų sro
bas.
Janušas.
*
DF.NTIRTAS
Kalbės didis darbininkų už vei.

I

|J - - - - - - - - - - - | J

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PAR. SVET.

išdėstys darbi nės negalėjo jo palaikyti. Sto
Gegužės 4 d., trečiadienyj, jas plačiai
ka pas juos buvo ir dvasinio
Dievo Apveizdos par. svet. bus ninkų reikalus. Aukų rinkimo
išauklėjimo.
Tyla.
prakalbos, kurias rengia Liet. nebus.
Keistesnis dalykas buvo, tai
Darbininkų Sujungus Cliicapadavimas bendrovės į teismų
gos Apskritys. Kalbės pagar IŠ DIENRAŠČIO “LIETU
paskelbimui bankroto.
Nors
VOS” ŠĖRININKŲ SUSI
sėjęs kalbėtojas, kun. A. Briš
direktoriai žinojo, kad bendro
RINKIMO.
ka. Tos prakalbos darbinin
vė bankrutija ir kad Gedminas
kams bus labai indomios. Rep.
Bal. 11 d. Meldaižio svet. a- parašė atsisveikinantį su skai

ANT PARDAVIMO
Wisconsino žemė.

pie 40 subankrutijusios dierv tytojais straipsnį, vienok visi
raščio “Lietuvos” bendrovės atsilankusieji užsigynė, kad
šėrininkų buvo susirinkimas, butų turėję kų bendra su pa
kurį sukvietė komitetas (M. davimu b-vės į teismų.

Tu gali nedirbama ižemė pa Dūdas, A. Radomskis ir B. KnEsą, Olszewskiui (vienam iš
versti į tikra rojų. Išdirbus zanauskas), išrinktas buvusia direk.) pritrukę pinigų. Todėl
žemė gali piningus
padvigu me jau šėrininkų susirinki jis pasikvietęs advokatų, Rud.
binti į keletu metų. Žemė guli me (Kovo 31 d., sukviestame Wollner, kad jam išieškotų iš

ma dabar pirkti po $25.(X) už West Sidės agento). Komite “Lietuvos” bendrovės $4,000.nkra į trumpa laika tų pati iš tas atsivedė ir advokatą, ame 00 Mortgage nežiūrint kaip jis
dirbta žemė bus verta po $125 rikonų.
tuos pinigus gaus. Tada advouž akra. Kuomet atsibos tau
Susirinkimo vedėjum išrin- katas panaudojęs trijų direk-

Mergauti mieste, tuomet gali kta p. M Dūdas, sekr., rodos, torių skolininkų Giraičio,Gaukraustytis ir ramiai sau gy Rauge vičius.
bo ir Pivariuno, vardus, be
venti ana ūkės AViseonsine.
žinios
padavė
b-vę
Pakeltų klausimas, kaip šį jų

JONAS P. EVALDAS,
840 West 33rd St.
Chicago. III.
Lietuvių Agentūra.

pavadinus,

ar į
teismų reikalaujant
sa
“Lietuvos” bendrovės po čar- vo “dainis”. Padavęs į teismų
teriu, ar tik bendrovei atjau adv. VVoIlner suėjęs su vienu,

susirinkimų

čiančių šėrininkų. Nutarta pn- su kitu ir su trečiu direktorių

o
•
«

DR. S. N AUTELIS
LIETUVIS
OYDYTOJAS IR CH1RIROAM
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
SSRS South Halsted Street

809 W. 35th St., (Halsttd & 35th Sts.JjChicago, III.

|

|

Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60
Idant žmonės važuodami per kelius rubežus nebutu nutaksojami už vožiamus pinigus, yra patartina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios.MES
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE.
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki G vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Suimtomis iki 9 vai.
Nedėldienais: 9 ryta iki 3 po pietų.
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PIRMUTINE

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
CHIOAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 Iki 11 lfi ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo B iki 8 vai. vakare.

Į

Lietuvos Judamu Paveikslu j
Bendrove
i
■

z

(Lithuanian Film Corporation)

J

MARYAN S. ROZYCK1

Inkorporuota New Yorko Valstijoje

*

MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plauo, Teorijos Ir
Kompozicijos
2021 N. Westcrn Avė.
Chicago, UI.

KAPITALAS $25,000.00

S
S

Telefonas Armitage 9770

Tel. Canal 257

Vak. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Street
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki «
po plet • Iki 8 vakar*.

seras $100,00
Ką reiškia Lietuvos Judamų Paveikslų Bendrovė?
Supažindinti pasauli su Lietuva. Pasaulio mokslinčiai sako:
Judomieji Paveikslai tai Žmonijos Mokykla”.
Su pagelba Judamų paveikslų mes namie būdamigalime matyti visa pasauli. Judančių paveikslų Kameros (lensas) akis tai
yra ta mato, ka neglėtų matyti milijonai milijbnti žmonių akiu,
ir viską nufotografuoja teisingai, apie ką ane kalbėtojas, ane
rašėjas teisingiau nepasakitu.

®

g
I
*
■
■
I*
J

20 metų atgal Amerikoje nebuvo nevienos filmų Corpora- '
cijos, šiandiena Amerikoje randasi 31 filmu Corporaeija ir vi- *
sos milijonines, Lietuva mumis yra šiandiena fbkie dirva dėl |
filmu kaip Amerika buvo 20 metu atgal broliai ir sesutės ar
mes paleisime Filmų Bizni Lietuvoje į Žydų rankas?
*

I

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

ĮnBMttfttRAflCI CO.
OF AMERICA
29 SOUTH LA SAULE STREET

CHICAGO ILL

Šią didelę kompaniją

valdo Lietuviai

Dabar laikas visiems kiek katras galime remti Lietuvių Filmų
Bendrovė. Ir pirkite šėrus. Šerai po $100.00 vienas.
Dabar laikas lavintis Judamų Paveikslų bizni, ir dabar laikas
važiuoti j Lietuva budavoti Judamų Paveikslų teatrus. Dabar laikas budavoti Lietuvoje Filmų Studijas. Dabar laikas
lošti Lietuvoje dramas komedijas ir parodyti pasauliui Lietuva. Jeigu Tamista nesupranti Judamus paveikslų biznio rašyk
mumis mes suteiksime informacijas uždyka. Pas mus galima
išsimokyti visa Judamų Paveikslų bizni, kaip nutraukti, parodyti ir t. t.
Mes parduodame Judančiu paveikslu mašinas ir prirengiam
kurie važiuoja į Lietuva pradėti bizni.
Lietuvių Filmų Bendrovė nurodo vietas Lietuvoje kur jau
yra elektrikai ir kur jau galima pradėti statyti teatrus. Šerai

musų nauja tvirtovė

LIETUVYŠ GRABORIUS

Patarnauju laldotuvts* koplflauata. Rei
kalą meldllu atelUauktl. o mano darbui
tiuslte ut*an«dlntt.
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jau baigiami išparduoti, užtai pasiskubinkite ir pirkti kiek katram galima, tik ne daugiau kaip 10 šėrų. Del informacijų |
kreipkitės laiškais šiuom antrašų.
*
®

Lietuvių Filmų Bendrove :

S. D. LACHAWICZ

Ant vlrtana tlalrsrml Rtntv Pnak

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta; nuo
2 Iki 4 po platų; nuo 7 Iki 9 vak.
Nadėllomla nuo 19 Iki k.

s

FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai

e DR. C. KASPUTIS s

8831 South Halsted Str.
Kad dienraštis negalėjo išsi *
tarėjas kun. A. Briška.
Valandos: 9—12 A. M.
1—B: 7—8 P. M.
Townoflaikiečiai
prašomi laikyti, tai nieko stebėtino. Ne 3
turėdami
liaudies
keli
žmo

skaitlingai susirinkti. Kalbėto

=
=

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

Bagdžiu- džiunas reikalaująs virš $1,- |
nu
sumintijo
išsiunti 300.00.
|
Advokatas paaiškino, kad iš
nėti šeri ninkama laiškus, pra
šančius paramos. Tris dienas mokėjus pilnai algas ir ‘claim’, E
redagavę laiškų. Gedminas su greičiausia, po 50 nuoš., šėriDrangelis

S

A. T. Račiūnas Vedėjas.

193 Grand Street,

a

Brooklyn, N. Y. j

8814 W. 83rd PI.
(Ihloaco. IU.|
Tel. Ganai 1199
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Tristanas Varfl. «S44

Pinigai, Laivakortes Lietuvon Į
Phone

Clceho

6963

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)

LIETUVIS DENTISTAS
4847 W. 1lt.li Str. Cor. 4®lh Avo.
Cicero, III.
Vai. 9 lAryto Iki 9 vsk. Iftltnant
Nedėlias Ir Reredas
.

Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
"Oavoma tuo* plnlgun 1300 markių 8 dienoj Vaarrlo tai yra lygiai ui mėnesio po italuntlmo.
Mlknlojii* IlaltutlH vlmis mums pinigu* ISmokėjo iki nkatlkui. Ir turime prnneAtl Atai ksj. Nueikite pas
p. Povilo Baltučio Ir padčkuoklte jam, ne* per Jo banką greičiausiai Ir sąžlnlftklauslnl pareina pini
gai. Daug mimų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia
po 3- 4 mėnesius. Vieno žmogaus suvalkSčIoJo net tris kartus lalAkal šen Ir ten kol gavo pinigus, l’o
Baltuti siųsti kartu pareina su lalilku, o kartais Ir greičiaus.
Naumlostls. Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas

EuropeanįniarlcanRuraau
buvę A. Petraiti* Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARIJUAAR
Estatc, Pasentas, Inmirlnal
Ir tt.
809 W. SMh Ht., Kamp. HalM.tl St.
Tel. Iloulevard 811
Vai.: 9 Iki 6 kaadlenų
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak.
Ned.: Iki S po pietų.

“

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališkus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
vybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
rome paskolos ir apdraudiiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

Fabionas ir Mickievica ved.

Kcal

I

Jau Išmokami į 26 dienas

DR. A. P. GURSKIS

Į

PAUL P. BALTUTIS & CO.

| 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

1

Chicago, III.

iViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

f

4

