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kalėjiman; smarkiausiai mušė
Mykolų Rastenį ir Kazimierų
Trnpikų, vadindami visokiais
nedorais vardais. Visų žmo
nių spėjama, Mykolas Raste
nis vargiai pergyvensiąs so
pulius ir žaizdas, — gali mirti
kalėjime.
Laikrodį ir naminius drabu
žius, atimtus iš visų suimtų
asmenų, legijoninkai pardavi
nėjo Daugėliškyje, Vasario 20
dienų.

Airija, Geg. (i.
(Eltos žinios).
merikos Darbo Federacijos vy Čia oficialiai paskelbta, kad | BERLYNAS. — Oficijalėse
kinamoji taryba vakar
čia vakar lh bline turėjo konfe- militarėse Vokiečių sferose atTalkininkuose Pakilo Krizis dėl pradėjo sesijų, kuri tęsis de rencija Airijos klausimu Fls- j virai kalbama apie paskelbimą “Litva” pranešimu, Vilniaus
terio gyventojų politinis va karo Lenkams. Nacijonalistų miesto magistras paskelbė, jog
šimtį dienų.
Augšt. Silezijos
Federacijos sekretorius Mo das, Si r James Craig, su Ai partija skatina vyriausybę nuo Balandžio 1 d. privalų vi
nų repuKlikonų
vadu Eamo- kuoveikiaus A. Silezijon prieš si asmens verčiųsis vežiojimo
repu mik'
rrison pranešė,
jog šiandie riu
ULTIMATUMAS
TURI
BŪT
KRIZIS AUGŠTOJOJ SILE
Lenkus pasiųsti miliciją. Tuo'amatu, mokėti šiuos mokesSuv. Valstijose yra 4 milijonai nn de ‘\alera.
IŠPILDYTAS
LIGI
ZIJOJ.
bedarbiaujančių darbininkų.
A bud u vadu susimainė pa- klausimu tariasi kabinetas.
Inius: nuo kiekvieno arklio 500
GEG. 12.
Pasirodo, jog padėjimas ne- žiūromis apie Airijos padėtį ir. Talkininkų karuomenės Au- markių, nuo vežimo 300 marKaupas. III—30. Kovo 25 d.
jos
likimą.
Varšavi pagamino naują Zcsigerina, bet dar eina blo
gštojoj Silezijoj atsimetė nuo kių, nuo ūkininkų vežimo 200 apie 22 vai. Lenkai apie 20
amBuvo
induotas
Vokiečių
gyn.
Morrison
paduoda
suges

Si r Jautės šiandie čia su Lenkų ir atsidūrė atvangion markių, nuo asenizacijos sta žmonių skaičiuje bandė užpulti
ligowskį.
basadoriui Londone.
tijų, kad visur butų pradėti šaukia ulsteriečių partijos su vieton. Tos karuomenės yra tinės 500 markių, nuo lengvo musų sargybas Jųniškio mies
Londonas, Geg. G. — Nors
viešieji darbai. Todėl dauge sirinkimų aptarti visa padėji Tautų Sąjungos žinyboje. Ir vežimėlio 150 markių.
telyje, Iret Lietuvių ugnimi bu
iš Varšavos pranešta, kad Au Londonas, Geg. G. — Talki lis darbininkų gautų darbo.
mų.
ninkų
ultimatumas
Vokietijai
kuomet Lenkai kovoja su jo
vo išsklaidvti.
gštojoj Silezijoj Lenkų sukiTaryba
turi
aptarti
visų
leimis, jie kovoja
prieš pačią
Kopenhaga. III—24. Dani
“liųiai įvykę be Lenkų vyriau pagaliau vakar čia buvo in lę svarbių klausimų.
SVARBUS
BILIUS
KONG

Tautų Sąjungą.
joje įkurta nauja laivų lini Kaunas. IV—1. Gudų spau
sybės žinios, tai vienok talki duotas Vokiečių ambasadoriui
RESE.
Anot
gautų
žinių,
kovose
su
Sthamer.
Talkininkai
katego1
ja, vadinama “Baltijos—Ame dos biuro pranešimu, Lenkų
Kapitalistai veda smarkių
ninkai netiki tokioms pasa
Lenkais žuvo 75 talkininkų rikos linija.” Tarp kitų lai administracija uždarė inarunų
riškai
reikalauja, kad ultima propagandų už “open sliop.”
koms.
tumas butų išpildytas ligi Ge Taryba turės rasti priemonių Washin<ton, Geg. G. — Se- kareiviai. Apie 150 kitų su vų yra laivas, vadinamas “Li- miestely Gudų mokytojų se
Tokias pasakas Lenkai sklei
tatorius Kenvon iš Iowa vals žeista.
gužės 12 d. Tai paskutinis sutraškinti tų propagandų.
lliuania,” 6.600 tonų didumo; minarijų. Išvaikydamas semi
dė ir perniai, kuomet gen. Že
tijos
kongresui
induoda
naujų
Plebiscito komisija šaukia 455 žingsnių ilgumo; turi vie narijų vienas žandarų kreipė
Vokiečiams terminas pasiža
Yra visur daugybė streikų.
ligovskį pasiuntė Vilniun. Sa
dėti pildyti Versailleso taikos Bus pagalvota juos sumažinti. bilių. Tuo Diliumi visiems Suv. tarnybon savanoriais buvusius tų T. klasėje 30,11. klasėje 240, si j mokinius tokiais žodžiais:
kė, kad Želigovski pagrobęs
sutartį ir sutikti su talkinin
Pagaliau bus nutarta pra Valstijų vyriausybės apmoka Vokiečius kareivius. Pataria III. klasėje 1,050. Turi elek “Kas iš jūsų skaitys Gudų
Vilnių niekam nežinant. Tam
kų nustatytu karo atlyginimu. vesti kampanijų, kad Fede miems valdininkams, kaip tai pasimti su savimi ir ginklus, tros šviesų, radio telegrafų ir knygas, gaus kulkų į krutinę.”
tikslui jis nepavartojęs reguTegu Vokietija paskirtu lai racija pasiektų 5 milijonų na teisėjams, kongreso atstovams jei kokius turi.
šiaip visų patogumų.
liarės karuomenės.
ir kt., hite uždrausta tarny Nuo Lenkų daugiausia nu
Kaunas. IV—I. Palangoje
ku to nepadarys, tuomet tal rių skaitlių.
bos metu * užsiiminėti pašali kentėjo Italų pulkas. Nukau Klaipėda. III—24. Musų tam atidengta pašto — telegrafo
Bet paskui paaiškėjo, kad kininkai painformuos Vokieti
Želigovski paimti Vilnių bu jų, jog jie okupuoja apskritį AUKSAS PLAUKIA AME niais dariais dėl pelno.
ta du karininku ir 35 kareiviai. tikro korespondento praneši įstaiga.
vo paskirtas Varšavos ir jam Rulir ir imasi kitokių reikalin
Sužeista 49.
RIKON.
mu, Lietuvos
karo atstovas
PERSHINGUI PAGARBOS
Anglų, Prancūzų ir Italų va Klaipėdoje, kapitonas Dymša,
buvo paveda reguliarė karuo- gų militarių priemonių prieš
LAIPSNIS.
menė.
dai šaukiasi pagelbos. Bet jos serga jau trečia savaitė sun
jųNew York, Geg. 6. — Ne
Taip šiandie Varšava elgia Talkininkų atpildynio kami- paprastai daug aukso atveža
veikiai negalima gauti.
kia angina. Paskutines dienas ŽUVO 6 ŽMONIŲ ŠEIMYNA.
Chester
—
Pennsi ir Augštojoj Silezijoj.
Vokiečiai tvirtina, jog Len kiek pagerėjus, liga vėl pabsija šiandie Vokietijai induos ma iš visų šalių į Suv. Vals
sylvanijoi
kolegija kai Augštojoj Silezijoj pavar
Pagyvenime po iaim. 1456
galutinas sųlygas.
tijas.
Įlogėjo ir teko gydytojo šaukLenkai organizuoti.
nusprendė
pagarbos laip- toja tokią suktybę, kokią, jie ps
Tėll place vakar poftei&
Finansistai sako, kad iš Eu
do gazu nžtroM(Wl$*'f£^r
Kol-kas nėra žinoma, ar Kabineto griuvimas nėra siur, ropos aitvežta daugiau trijų1 >ni gen.FU
yra padarę su gen. Zeligows_
prizas.
Augštojoj Silezijoj Lenkų
myną, tėvų, motinų Ir 4 vai
kiu užimant Lietuvos sostinę
milijardų dol. aukso. Ir lau
GAL NEREIKĖS KENTĖTI Vilnių. Nes prasidėjus sukili Kaunas. III—25. Gautomis kus.
kilime yru n'guliarės karuo Vokietijos ministerių kabine kiama jo daugiau.
žiniomis šį m. Vasario 17 d.
NUO MUSIŲ.
menės. Bet kuoaišl^iausia yra to griuvimas talkininkams nė
Tai buvo Jobu Jaknbczyk
mui
jie
tuojaus
iš
A.
Silezijos
Suv. Valstijos skaitosi kre
į Ryzgunų sodžių atjojo 10—
žinoma, jog Lenkai tpm tiks ra joks siurprizas. Tas buvo
ditorės visoms šalims. Ir to Washington, Geg. G. — Vir atšaukė savo komisijonierių, 12 I-enkų kareivių. Vieni jų su savo šeimyna. Atrasta bė
lui suorganizuoti, apginkluoti piamatoina tuojaus, kuomet
dėl skolos atmokamos. Atmo ginijos universiteto profeso kad tuo budu nusiplauti ran buvo iš Švenčionių m., kiti iš gantis gazas iš ragelio. Vaikai
šautuvais; kulkasvaidžiais i- Suv. Valstijos atsisakė inaišykas.
buvo G metų (dvynukai), 9
kėsimas
auksu
yra
geriausias
Daugėliškio.
Užpuolė
sodžiaus
riui
Uolines
pavyko
susekti,
net anuotomis, . , , ?
ties karo atlyginimo klausiman
m. ir 11 metų.
Lenkai sukilėliai baigia užir tikriausias daiktas.
ramius gyventojus ir pradėjo
kad musioms galų padaro au- įmtį visą A. Sileziją,
Kurgi jie ta vi^a ėmė? Aiš ir kuomet Vokiečiams pranešė,
Policija sako, jog tai nami
Į Suv. Valstijas
auksas galai, apsėti aplink namus.1
plakti kardais per galvas, bo
nių svaigalų aukos. Nes Jakus daiktas, kad tai visa jiems idant jie patys su savo paaiųplaukia ne vien iš Europos, Tie augalai užauga iš Kentutagais mušti, šautuvų buožė
lvmais kreiptųsi tiesiog į tal
turėjo pristatyti vyriausybė
NEBUS DUODAMA $50 DO mis daužyti. Praūžę,pakruvinę kubezyk išvakaro buvęs labai
bet iš Aprikos ir pietinės A- cky kavinio medžio sėklų.
girtas.
T,š Ųerl ypo pranešama, jog kininkus.
VANŲ.
merikos.
ramius gyventojus, moteris,
Žemdirbystės
departamentas
Augštojoj Silezijoj apie 50,- Vokietija to nepadarė ir mi
merginas, senius, pradėjo plėš
su tomis sėklomis šįmet daro
(HM) Lenkų sukilę. .Jie užimi- nisterių kabinetas griuvo. Jis
Tš Sberidano tvirtumos pas ti rubus, mantų, laikrodžius, PRAŠO ATIDĖTI TARYBAS.
NEW YORKAS NUKENTĖ plačius išmėginimus, (lai bus
nėja miestus ir kovoja su tal griuvo tuo momentu, kuomet
kelbta paaiškinimas, jog už prisikrovė vežimus grudų, par Geležinkeliečių viršinink
JO NUO VĖSULOS.
galima su tais augalais prare
kininkų karuomenę.
talkininkai Vokiečių ambasa
areštavimų karo slakerių ne vilko su savim G jaunus vy vakar geležinkelių darbo t
tinti musių spiečius.
doriui
Londone
indavė
ulti

bus duodamos $50, kaip pir rus į Švenčionis ir uždarė ka rybai pranešė, jog jie dar n
New York, Geg. G. — Tomis
Lenkijos komisijonierių Kormatumų.
miau buvo paskelbta.
fanty iš A. Silezijos Varšava
dienomis šitų miestų ir apy
lėjiman. Pirmiausiai nukentė pasirengę tarties su geležink
ŽUVO 8 ANGLAI.
Vokietijos
provizijonalis
pre

Slakerius galės areštuoti tik jo Anelė Kaukienė, 60 metų lių kompanijomis dėl užmokė
atšaukė tuojaus po to, kuomet
linkes palietė smarki vėtra su
jis buvo sukurstęs saviškius zidentas Kbert rezignavusį ka lietum. Vienas milijonas dol. Dublin, Airija, Geg. G. — armijos oficierai ir autorizuoti moteriškė, kurių kapojo bota nio, kurs turės būt atmainyti
Šalimais Rathmore, Kerrv ap- žmonės.
sukilti ir pagrobti visų A. Si binetų įprašė nors kelias dienas nuostolių padaryta.
gais, šautuvo buože, daužė į su Liepos 1 d.
pasilikti
savo
vietoje,
kol
bus
skt.,
Airiai
republikonai
už

leziją.
kratinę ir pečius, paėmė odų,
Viršininkai pasakė, jog Ii
surasti kiti tinkami kabinetui NORI KONTROLIUOTI MĖ puolė 9 Anglus konstabelius.
ORAS. — Gražus oras šian- pirktų batams siųti; Anelę Bla Liepos 1 d. jie kaip tik susp
Lenkai perspėjami.
vyrai. Senasis kabinetas pildo
Tik vienas iš jų pasprūdo. Ki-Įdie ir, turbūt, rytoj; vidutinė ževičienę, 50 metų, botagais šių suformuluoti snvo raikai
SĄ.
ti 8 nukauti.
[temperatūra.
,
Londone yra ir Lenkų už- pareigas.
per galvų kapojo; Vasiliauskų- v i mus.
rubežinių reikalų ministeris PraneSta, kad į naujus kanc Washington, Geg. G. — Žem
Vincentų, seniukų 70 metų am
Sapielia. Vakar pirm išvažiuo lerius bus pakviestas liaudies dirbystės sekretorius Wallacc
rHINGS THAT NEVER HAPPEN
žiaus, botagais kapojo, o jo KAMPANIJA UŽ “OPEN
lyderis Dr. Gustav paduoda sumanymų, kad vy
siaut Prancnzijon Prancūzų partijos
SHOP.”
dukterį Elzbietą šautuvų buo
|F youPC IN A KOCBS \
premjeras Briand perspėjo Sa- Stresemann. Naujas kanclieris riausybė kontroliuotų mėsos
žėmis ir botagais plakė; TznCbicagoje kalbama, jog stf
JUNP R16HT IN TrtE,CHAl8i
pielių, idant Varšavos vyriau suorganizuos kabinetų.
induatrijų,
taigi ir galvijų
belę Trapikienę, 30 metų mo
AND 6CT 5KĄNE0. t\t
tymo
namų kontrnktoriai a
sybė kuoveikiaus numalšintų Reikalaus atšaukti karuomenę. skerdyklas. Jis pramato iš to
BtCN VHAtTlNfc KERE TNO
teriškę, botagais plakė, atėmė
HOUR> ALREĄDY &JT t
tik nepradėsiu kampanijos u
sukilusius saviškius A. Silezi
daug naudos visuomenei.
iš jos visų mėsų, visus grū
Trfuiir
Kalbama,
kad
jei
Vokietijos
“open sliop.” Tuo budu nor
joj. Nes tas nuotikis talkininv
dus, naujų laikrodį ir šiaip jau
valdymas
teks
liaudies
parti

ma amatų unijas priversti pf
knoes pakėlė krizį.
naminius drabužius; Veronikų
r
jai, tuomet Vokietijos vyriau sutartimi turėjo būt išpildyta
klusnuman.
Krizis yra tuo aršesnis, kad
ir
.Juzę
Rastenytę,
30
ir
25
me

ligi
Geg.
1.
sybė pareikalaue talkininkų ntBet kasžin, kaip į tai ats
talkininkai šiandie turi svar
tų,
mergaites,
kardais
kapojo,
3.
Patrauktų
teisman
karo
simti savo karuomenę iš Vokie
neštų visuomenė. Tegu atpii
J •!
bių pasiskaitymų su Vokieti
šautuvų buožėmis daužė ir bo
tijos teritorijų. Kitaip vyriau kriminalistus.
ga medžiaga namams statyt
ja.
tagais plakė, galvoje skyles
4. Išpildytų visas kitas tai
sybė pagrūmos pertraukti di
tuomet nereikės jokių kampr
Be to, Augs. Silezijoj talki
pramušė, sukruvino, vienai iš
plomatinius ryšius su talkinin kos sutarty nurodytas sųly
nijų.
ninkų karuornenė yra privers
jų kojų sulaužė, spėjama, kau
gas.
kais.
ta ginklais malšinti pakilusius
lų sulaužius; Teresę Zaleckio
5. Apsimtų ir gvarnntuotų
Čia talkininkų vyriausios ta
Lenkus, ko neturėtų būt.
nę, 56 metų, mušta iki apalpi
I f/
rykus konferencija pasibaigė duoti reikalaujamų karo atly
.
t
mo; jos dukterį Jadvygą muIš Berlyno vienoje depešoje ir Prancūzijos, Italijos ir kitų ginimų.
šė-kankino, langus išdaužė, jos Svetimų šalių pinigų vertė, mai
Principal!* karo
atlygini
sakoma, jog Aug. Silezijoj tal šalių atstovai išvažinėjo.
namuose; Antano Ragaičfo iš nant nemažiau $25,000, Oegužėa 5
kininkai turi permnžai karuo Vakar iškeliavo Paryžiun ir mas nustatytas 132 milijardu
plėšė mėsų ir sviestų, bei na buvo tokia pagal Merchanta Lomenės, kad galėtų patvarkyti Prancūzijos premjeras Briand. auksinių markių, atmokamų
Copyright.
minius drabužius; Mykolų Ras an and Truat Co.:
kas metai paskirtomis dali
sukurstytus “cblopus.”
Ultimatumo tekstas.
ten}, 30 metų, Anuprų Znlecką, Anglijos sterlingi) svarui $3.95
mis.
Vakar V talkininkai su nrtileNEKUOMET TAIP NĖRA.
25 metų, Raginę Pranciškų, Prancūzijos šimtui frankų 7.51
Kita tiek milijardų bus viso
rija visur
sveikino įlenkus. Talkininkai reikalauja,
4.88
Barzdaskutis šaukia kresėn sekantį Žmogų, norintį sku 25 metų; Kazimierų Trapikų Italijos šimtui lirų
kių pašalinių mokesčių ir nuo
Daugybė nukautų ir sužeistų. dant Vokietija:
Vokieti
jis
šimtas
markių
1.51
šimčių. Taip kad tas knVo at sties barzdą. Tas, kuriam eilė eiti, klausia kito, rasi, jam y- 27 metų, Juozą Vasiliauskų, 90
1. Pilnai nusiginkluotų.
Bot Lenkai nepasiduoda.
1.51
2. Atmokėtų 12 milijardų lyginimas sieks npie 260 mili ra skubus laikas, jis tad galįs jį užleisti pirm savęs, nors metų, Martynų Blaževičių, 27 Lietuvoa šimtas auksinų
.13
pats jau dvi valandi laukiąs savo eilės.
metų, nusivarė į Švenčionis Lenkijos šimtui markių
DRAUGĄ.” auksinių markių, kas taikos jardų markių.
PLATINKITE
Cincinnati. O., Geg. (i. — Ą-

CHICAGOJE.

PINIGŲ KORSAS.

Penktadienis, Gegužės 6, 1921

draugas

Amerika garsi savo išradi
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”

mais. Čia visa labai sumanin
gai taikinama praktikom Čia

galima rasti gražaus stiliaus
Elitą kasdiena liskyrus ncdėldicutus.
mikiai papuoštų rūmų, visuo
PRENUMERATOS KAINA:
CH1CAGOJ IR UŽSIENYJE:
menės įstaigų. Švietimas taip
Metams ..........................
Pusei Melų ......................

18.00
4.00

Lietuvos Rūpesniai ir Vargai. LIETUVOS ATSTOVYBĖS 8""—.................
“DRAUGO” KNYGYNE
AMERIKOJE PRANE
Sekant Lietuvių laikraščius tetus atstovų ir tuo budu iš
Dalims gauti iios
pastebimu, kati pastarų dienų vengs neprašytų “globėjų”, k u
ŠIMAS.
Lietuvos visuomenės akys nu riems kaip jie kad parodė ne
I
MALDAKNYGES

1

praplitęs, kad jo spinduliai ga- kreiptos į Briuselio konferen rinkikų ūkis bei jųjų gerovė
SU V. VALST.
i lengvai pasiekti ir vargin- ciją,iš jos žinomu nieko gero,po rūpėjo, tik savi reikalai bei
Metams ...................
>8.00
to ką yra Lenkai pareiškę ir nauda.
Pusei Metų ................................. ».00 giausiojo žmogaus grintelę.
Tai ištikrųjų kultūringa ža p. Hymansas •
is. Nerasi čia tokių namų, ku niose notose
rių gyventojai nevartotų čia tik manoma
visur leidžiamų ir skleidžiamų konferencijoj

LIETUVIŲ IR LENKŲ DE
E
RYBOMS PRASIDĖJUS.
|
|
Steigiamasis Seimas pradėjo

Ramybe Jums (brangios odospaauks.) ............... $3.50
Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................... 2.50
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................... 2.00

5
3
f

savo paskutiAmerikos Lietuviai vienu
Sloa maldaknygės formatas yra 5^x3%.Puslapių turi 958. bet ne
3
nesitikima, vis svarstyti visą eilę pamatinių
stora, noa spausdinta ant plonos poploros. Joje yra įvairių įvairiau—
bent žvilgsniu guli pilnai pasi ■
S eių maldų.
lenkai turėsią Valstybės įstatymų.
Šiomis
•
•
•
•
tikėti
deryboms,
prasidėju
atskleisti savo dienomis baigė pirmuoju skai
sioms Briusely tarp Lietuvių
Amalas Sargas — juodas apd.............................. $1.25 3
kortas ii- parodyti pasauliui, tymu svarstyti pradedamųjų
aikraščių ir kitokių raštų.
ir Lenkų, būtent musų delega ; Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................... 1.75
Deja, Suv. Valstijos užima kas jie ir ko nori. Ūpas visuo mokyklų įstatymų. Daug gin
“DRAUGAS” PUBL. CO.
cijos sąstatu. Musų valdžia y- s Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50 =
jinnąją pasauly vietą ne vien menės yra kiek neramus dėl čų sukėlė tikybos mokinimas
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
ra pasiuntusi į tas derybas de 5 Dangaus Žvaigždutė — juod. minki. apd........... 1.75 S
teigiamais — gerais reiškiniais, gandų esamų visuomenėje apie mokykloj. Kaip ir reikėjo tikė
Tel. Roosevelt 7791
legaciją po Em. Galvanauskio 5 Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
bet ir neigiamoje — blogoje Lenkų norus išprovokuot Lie tis įvairus socijalistai, vardan
paveikslėliu ant apd.......... .................................... 1.75 3
vadovybe. Jon įeina jau pa
x Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.............. 1.50 I
srityje ji turi pirmenybę. Ir ši tuvius kovon ir tuo budu turė “žmonių gerovės”, dėjo visas
sižymėjusieji musų diploma
| Dangaus Žvaigždutėjuodo audek. apd.............. 1.00 |
tuo atžvilgiu nei vienai kitai ti rimto pamato Antantės aky pastangas, kad tikybą išmetai, dalyvavę įvairiose derybo
se
pertraukti
derybas
su
Lie

tus iš mokyklos ir įsikarščia
= Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 3
šaliai nenori užsileisti.
se T. Norus ir P. Kliinas, du
| Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50
' Čia gyvuoja nepaprasta di tuviais ir kartu gauti laisvės vę kai kurie atvirai pasisakę
buvusieji priemierai M.Šleževi
E Aniolėlis — juodais apdarais ................ .................. 0.75 =
džiapelnių ‘(profiterininkų) si pašeimininkauti Lietuvoj savo esą religijos priešai. Tai jau
ftloe maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 800 puslapiu.
—
čius ir Erų. Galvanauskas, to 3
ko jie jau senai senai mums buvo žinoma ir
šteiną. Didžiapelniai smaugia nuožiūra,
= Spauda alAkl.
=
liau atstovas Prancūzijoj Mitik gaila to laiko, kurs jų bu
dešimtis milijonų gyventojų. nori.
losz, kun. Jurgutis ir be to bu = Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
Su Latviais sienas nusta vo suvartotas, kad priparo| Pulkim ant kelių........................................................... 2.50 3
Ir juokiasi jie iš pastangų vy
vęs generalio štabo viršinin
= Pulkim ant kelių ......................................................... 2.00 I
riausybės, norinčios juos pat čius, o jei pavyktų tai pada džius teisybę!
ku svarbiausiais laikais pulk.
= Pulkim aut kelių .. ....................................................... 1.85 |
ryti ir su nenuoramais Len
Visuomenės gyvenimas lyg
varkyti.
Klesčinski ir “Eltos” Tele
S Pulkim ant kelių ......................
1.50 f
Čia darbuojasi nesuskaitomi kais, tai Lietuvos gyvenimas apmiręs, nes rytojus vis dar
gramų Agentūros direktorius ®
ši maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų
3
būriai visokios rųšies sukčių rodosi pradėtų visai normalia neaiškus ir kiekvieną inicijad-ras Eretas. Nerandamas yra 3 įvairumas priguli nuo apdarų.
Amerikoje vargiai
rastum ir išnaudotojų. Jie turi nuosa vaga eiti, to rodos visi nori ir tyvą užmuša tas netikrumas.
• ••••'
tik prof. Voldemaras, kursai | Maldų Knygelė
| Maldų Knygelė
nelaimingesnes kapitalo au vas organizacijas. Su jais nuo tai butų ytin svarbu mums, Vis tik justi, kad visiems ši
•
•
•
•
•
I
plačioj Amerikiečių spaudoj
turime
dar
tiek toks gyvenimas be inicijatykas, kaip darbininkus, dir lat kovoja legijonai vyriausy kurie
x
Užsisakydami adresuokite:
labiausiai yra pragarsėjęs. Gal
bančius Suvienytųjų Valstijų bės valdininkų ir agentų. Bet karo padarytų žalų atitaisyti. vos yra nusibodęs ir kad nori
būt jo pasiuntimui yra kiek
“DRAUGO” KNYGYNAS
Viliaus Reikalų Ministerijos ma kas tai pradėti. Tai ženk
Plieno
Bendrovės
(United ta kova — tai kova su vėjinio
Chicago, III. =
pakenkęs savo rašiniais iš Pa 5 2334 So. Oakley Avė.
įsakymu jau paskirti rinkimai las, kad laikas
States Steel Corporation) dirb malūno sparnais.
jau pradėti
niHIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIHIIIIIUimHIIUUIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIHIIIItlIlIlimillllllllllllllll^
ryžiaus tūlas “Lietuvos” ko
miestų ir
valščių savi kultūros darbas: jo visi jau iš
Amerika šiandie stovi pir į
tuvėse. Kaip seniau, taip karo
respondentas Mucius Scevoia,
metu ir šiandie darbininkai moje vietoje ir moterystės ry valdybes 12 ir 13 d. Žmonės troškę, grovimo darbas jau nu
kursai yra prašęs keletą strai sant šios sutarties, jie yra nu
praėjusio
lai sibodo. Laimingai Briuselio
dirba po dvylikę, valandų die šių ardyme. Dar nesenai per pamokinti
psnių, kurie bent savo pamo ėję su savo Zeligowskiu į Vil
savyvaldybių
veikimu konferencijai savo užduotį pa
noje. Ir jų dauguma skursta siskyrimais porose buvo gar ko
kinančiu tonu visai panašus į nių ir apėmę visus Lietuvos
jojo
reikšme
ūkinin darius butų galima rimtai im
Darbas sunkus, pavojingas ir singa nekrikščioniškaJaponija. ir*
raštus p. Rene Vinci, kursai Rytus. Tai-gi pirmas žodis
1900 S. Hakted Str.
Ameriką ją vis-gi pralenkė. kų gyvenimui bei gerovei, šį tis to darbo, drąsiai į akis
pigiai .apmokamas.
Tel. Ganai 1118
yra lašinėjęs Amerikos “Drau “proszę panoms ” — išeikite
nė
vienoje
vieš kartą jau taip nuošaliai nebe žiūrint rytojaus dienai.
- - Karo metu bendrovė nenoro Šiandie
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar*
gui”. Tečiau reikia spėti, jog už tos linijos. Mes nežinome,
Gyvenimas:
A. K.
mis padidino darbininkams už- patijoj nerastum tokios dau silaikys ir eis patys rinktis
buvo ir kitos svarbesnės prie ar taip yra pareiškęs gerb.
2811 W. esrd Str.
porose, sau tinkamų į valščiaus komi Kaunas, 18 Bal. 1921.
- mokesnį. Šiandie ji paskelbė gybės persiskyrimų
žastys, o gal ir patsai prof, Galvanauskas, bet sulig esmės Tel. Proepect 8480.
kad tų užmokesnį ir vėl ma kaip Amerikoje.
Voldemaras netiko važiuoti. tai tas pareiškimas turėjo tą
Pastarasis tad apsireiškimas
žinanti. Girdi, reikią grąžinti
Jeigu sulyginti musų delega prasmę. Jeigu visa delegacija
ir yra negarbingiausias Suv.
, normalius laikus.
ciją su Lenkų, kurioj yra tik ir nieko kito neatsiektų, tai
Phone Seeley 7438
Ar pasai-pasportai reikalingi? Šveicariją, o be to per Vokie~Kad darbininkai toje ben- Valstijų progresas.
keturi, iš kurių tik vieno Asz- butų gana. šio vieno pareiški
DR. I. M. FE1NBERG
Čia kai-kur galima 14 ar 15
ZT droyėje velka tokių baudžiavą
Daug laiškų tenka gauti nuo Į
^Ul*
vizas ir nuo kenazy vardas tėra žinomas,ta mo ir musų delegacijos kelio
Gydo spccijallal visokias vyry *
valstijose
moterų lytiškos ligas
Belgų ar Šveicarų, o taipat ir
~ išdalies jie patys kalti. Kelinti metų (kai-kuriose
musų pergalė yra aiški, ypač nė butų pilnai pateisinta.
gerb. “Draugo” skaitytojų no
2101 Madlson Str., kampas Weemetai Amerikos Darbo Fede dar jaunesniai) išeiti už vyro. rinčių
icnj Avė., Chicago
Toliau buvo daromi du po
grįžti
tėvynėn,
kur nuo Vokiečių Konsulų. Jeigu kad patsai Aszkenazv nėra
Valandos: 2-«-4 po plot 7—0 vak.
Bet
taippat
galima
jai
tuokas važiuoja lintia Amerika dar Briuselin atvykęs ir yra sėdžiai Balandžio 22 ir 24 die
racija darbuojasi juos suorga
klausiama ar reikalingi išva
tuomet turi tebelaukiamas.. Visa padėtis ną Lietuvių Delegacijos su
nizuoti. Tik maža dalis sutiko jaus ir moterystę sulaužyti ii žiuojant iš Amerikos pasai — — Uolandija,
susituokti
su
kitu.
Tai
palen

įstoti organizacijom Kiti visi
pasportai. Neturėdami užtek gauti Kolainių, A okiečių vi- taip susideda, jog kokių nors pirmininku llymansu. Supran
gvina patys teismui. Įstatymai
be niekur nieko velka jungą
DR. S. BIEŽ1S
tinai laiko atsakyti kiekvie zas, ir panašiai. Reiškia tik didesnių rezultatų sunku lauk tama, jog apie ką buvo tarp
LIETUVIS GYDYTOJAS
|
leidžia
jaunai
mergelei
tekėti,
Amerikos
viza
nereikalinga,
‘ Neorganizuoti
darbininkai
ti. Aiškiai matoma, jog Lenkai savęs kalbėta, pilnų žinių būti
LR CHIRURGAS
nam atskirai, ši uotui atsakome.
bet kadangi kitos vizos deda norėtų kaip nors nuo šių de negali, bet čion galima išsivaiz
2201 West 22nd Street
negali pagerinti savo gyveni teismai, laužydami moterystę.
Amerikos laikraščiai, o taip
b1.
Conal 8222
■
>ako,
jog
perjauna
tekėjusi.
mo ir būvio. Tas jiems kąoes. 3114 W. 42nd Street
pat ir Lietuvių Amerikoje einą mos ant pasų, Amerikos pasas, rybų išsisukti. Kaip tyčia iv dinti, kad bent du klausimu
Tel. McKJnley 4088?
aiškiausia sakoma. Bet ne visi Nesenai viename mieste (var laikraščiai, paskelbė naująSuv. būtinai reikalingais.
pačių derybų antrasis posėdis turėjo būti paliesti. Pirmiau
dą praleidžiame) vedęs karei
Tiesa, turint vizą pirmos ša tapo atidėtas į Balandžio pa sia paties Vilniaus klausimas,
to klauso.
Valstijų įstatymą, kuriuomi
vis gryžo namo iš tarnybos.
lies,
į kurią įvažiuoja, galima baigą.
Tuotarpu butų didis laikas
Taip
juk nedaroma, kaipo musų sostinės. Lietuviai
naikinama karo metu buvusio
Savo
jauną
pačią
rado
tekėju

darbininkams susiprasti.
gauti
joje
kitų
pravažiuoja

kuomet suvažiuoja skaitlingos yra paskelbę savo nepriklau
ji tvarka — vizuoti pasus, tai
Dr. V. A. ŠIMKUS
Čia minimos bendrovės vy sią už kito. Jam gryžus jo yra gauti ypatingą pažymėji- mų kraštų vizas, liet geriau- delegacijos.
somybės aktą, aiškiai jame pa
Lietuvis
Gydytojas, GUrargaa Iv
pati tą kitą pametė ir su su- nią, kad tam ar kitam leidžia- siai čia visas reikalingas vizas
riausiąja galva yra kapitalis
AkuAeros.
Sulyg pačios derybų esmės, brėždami, jog tos naujos vals
gryžusiu vėl susituokė. Toji
8208
8.
HolsU-d
St. Chicago.
įsigyti, nes tuomet nereikia tai padarytas pirmame posė tybės sostinė tur būt Vilnius.
tas Gary. Jis tos bendrovės įsnia išvažiuoti Europon.
Valandos: 18—12 18 ryto 1—8 ir
visa
procedūra
atlikta
su
teis

teigėjas. Tai baisus darbinin
Šiandien Amerika pasų re sutrukti kelionėje, galima iš dyje gerb. Ern. Galvanauskio Tą patį yra pareiškęs pirmame
8—8 vakare Ned. 18—18 18 ryto.
mų
pagelba.
kams autokratas. Bet dar bai
vengti
bereikalingų
pragyveni

vizuoja, bet pasai vis tik rei
pareiškimas, kad Lenkai pri posėdyje ir Steig. Seimas. Nuo
Taip čia yru todėl, kad po
sesnis darbininkų organizacijų
kalingi. Važiuojant iš -Ameri mo išlaidų.
valo pirmiausia pildyti Su to akto didžiai sunku nueiti.
ras moterystės ryšiu gali su
priešas.
Važiuojant Lietuvon, žinoma valkų sutartį delei užlaikymo Ir Vokietija ir Rusija ir daug
kos nereikia už vizą mokėti
J. P. WAITCHES
Jis pats mažai turi suprati rišti bi koks taikos teisėjas, $19, tečiaus norint įvažiuoti Imtinai reikia gauti Lietuvos tarp Lenkijos ir Lietuvos de kitų valstybių, kurios yra priLawy er
bi
koks
valtininkas.
Antai,
mo apie darbininkų vargu*.
Lietuvon reikia gauti vizos jaus Atstovybės viza, nes Ik jos ne markacijos linijos Varėna-Bas pažinusios mumis ar tai de jure
LIETU VIS Al)IVOKAT.VS
• Tad juos ir spaudžia be pasi Minnesota valstijoje sugalvo visus Konsulus per kurių že įvažiuosi Lietuvon.
Vakarais: 4500 S. Aaliliind Avc.
•
tūną i-Molodečno, buvo labai ar de facto, turėjo skaitytis su
Tel. Yards 1053
tas
įstatymui
projektas,
idant
gailėjimo.
mes važiuojama. Pavyzdin kas
Seiliaus važiuojant per Vo geru žingsniu. Sulig tos sutar tuo pareiškimu, su tokiu Lie Dirn. Iloom 518—150 N. Clark St.
Tol. Rundolph 3507
Suvienytųjų Valstijų Plieno porai civilius ši i ubus galėtų plaukia linija Amerika, Ang kietiją Lietuvon reikalinga bu ties, Lenkai yra griežtai pasi tuvių tautos noru, nes jeigu
duoti
bi
koks
žymesnis
bankos
' Bendrovė įsteigta pirm 20 me
lija, Prancūzija, privalo gauti vo Lenkų viza norint perva- žadėję neiti toliau tos linijos vietoj Vilniaus Lietuviai bu
tų. Bendrovę šiandie sudaro valdininkus arba notaras.
vizą nuo Anglijos, Prancūzijos,žinoti taip vadinamą “kori- į Lietuvos Rytus iki nebus ga tų apsirinkę savo sostinės vie
Tuo
negarbinguoju šalies
daugybė atskirų geležies ir
Konsulo; gi kadangi iš Pran dorių”. Dabar Lenkų viza ne lutinai išspręsti tarp Lietuvių tą, na, kad ir tokiuose Ra
progresu čia plačiai naudojasi
I plieno kompanijų.
cūzijos važiuos per Belgiją, ar reikalinga.
ir Lenkų visi ginčai. Nepai
(Pahaiga ant 3 pusi.)
Tuo laikotarpiu
bendrovė ir musų socijalistai su laisva
| Perkėlė aearo oflsg po misa
|
savo akcijonieriams yra išmo maniais.
Jaksas.
Atminkim, kati šios mergaitės tremtinius, kurie negalėjo net
Į4729 So. Ashland Aveni
Visuomenėje girdisi vis dau
kėjusi daugiau milijardo dotėvas, kaip ir daugelio kitų sau duonos užsidirbti. Pirmoje
sp<< UaliHtos
giuu nepasitenkinimo šios ša
lierių divklendų.
šeimynų ir vaikų — buvo ant vietoje skaitau tas vargo naš DŽIOVŲ. MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI
Nejudornoji bendrovės nuo lies moterystės įstatymais. Nes
fronto, karuomenėje.
les, kurių vyrai paimti karuo; juos išvežė prievurta-ištrėmė),
(Tąsa.)
Valandosnuo 10 Iki 12 iSryto; naol
savybė apkainuojama
dau- jie didžiai parankus tik avan
Brandinus tremtinių skaičių menėn, arba likę tėviškėje. Kas ■2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:80|
turistėms
moterims,
kurios
gayę jau atsidust ne vagono,
• giau pusantro milijardo dol.
šiuo budu, patalpino juos į ki gi joms darytina, kad aprūpi ■▼akais Nedėllomls 10 kll 1
Tud nešvaru, oras bjauriausias.
dėl
pinigų
mainininkauja
vy

Telefonas Dreiel 8880
bet
grynuoju
lauko
oru...
Bet
• Operacijinis kapitalas siekia
Gera dar, kati stotyse spėji at
tus barakus... Kurie, tud, to nus save, vaikučius f — Reik
rais
ir
bvluojasi
teismuose
dėl
vėl nelaimė... Nėr vietos ge
suvirs dviejų milijardų dol.
linus važiavo, daugiau* ir var tlarbo ieškoti, palikus namie
sinešti karšto vandens (Kipiatūkstančių
ir
milijonų.
resnės už barakus. Barakai — go pamatė, kurio aš neĮiajieg- vaikučius sau vienus. Moterims Tel. Randolph 2898
” Karo metu bemlrovės dirbtok-rusiškai va<linanias), ku
Pra vilties, jog su laiku čia
kad šalti, dar tiek to butų, bet siu išpasakoti raštu, daug ge
• tuvėse dirbo arti 300,000 darA. A. SLAKIS
darbo tinkamo, kaip ir ty
rio dar nito kareivių atliko; ge
ADVOKATAS
būtinai turės būt padarytus ga
čia prasiigo nevienus kareivis rinus jums apsakys patys žinoZ. bininku, Reiniai apie 250,(MM).
nebūdavo, kai kur net darOfisas vidumiestyj
ra, kad gauni nusipirkt pusA8SOCIATION BLDG.
\ isokitmiis ligomis, jie ir neiš- nės, kuru* išliko.
• Šįmet dirba apie 170,000 dar- las šiam negarbingam progre
|^U ravėt neduodavo. Gera jei
svarį duonos^. O jau apie pa.
10 So. La Šalie St.
sui.
valyti. I lendiinams bus geri,
• bininkų.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų
Paklausite manęs, kus to- tuT,jo
~ dukterį, kokios
prastą “buizą”nė kalbos uogai
Vanodėllats Iki 8 vakare
i.i. v
•» i- r
Maresnių nėr., i aip myli
Ir štai tu turtingiausia visa
13—15 metų, jį siųsdavo4 <R’gNedėllomls ofisas uždarytas
būt.
Kur
tu
cm
gausi?
Kas
?
....
liaus
su
jais
buvot
Ar
nopaPirmutinė sūrio dirbtuvė
me pasauly bendrovė taip
i.
« kt u * iv
•» i
šyvo svečius... Čia prasidėjo ...
......
. ,
duos: Nebent Dievas m dali-.
.
> » <l«do,neiNtgelbe o jiems niekas? tukų ar kitą kokį fabriką dirb
Suv.
Valstijose
buvo
įsteigta
i-.
m j i rfyvų lanloiiniai... levas da \
,
bjauriai išnaudoja tuos, kuri*
gaus muiluos atsiųstų, lodei
. .
..
•
,
Kaip kiti išliko, kad galėjo ti, vis vien ar tai dieną jam
1K51
m.
mieste
Rome,
N.
Y.
MUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIM
jai sukrovė turtus.
žmones pradėjo viduriais sirgt,j
..... «
„uubi...,, * H1
parvažiuoti? Kaip išpublavo, ar naktį.
lies. 1130 Indrpcadence Ulv«l.
(Daugiau bus.)
ypač vaikai dar vagonuos to
Telefonas Von Buren 204
pasisekė
namon
parkeliauti?
—
Suv. Valstijose yra 126 tek
daug, kad iš visos šeimynos
bebūnant...
Pirmiausia apie jųjų vargus
ink inių kolegijų.
likdavo viens, du — žmonės.
Einant traukiniui 69 mylių j
prieš
išvažiuojant. Bet tat kal
jau laimei ištraukęs visus
valandą, tik septynioliką die
Pavyzdžiui
liko
7
metų
Kūmom Gydytojoj rl Cblrursaa
bėsiu apie jmbėgėlius, kurie su
Isjmnija, sakoma, turi apie šonkaulius, pavelijo išlipti iš
SpcrtJaliMtos Moteriškų, Vyriškų
nų imtų apibėgti aplink žemę.
mergaitė, kurios motina, bro
silygino su tikrais tremtiniais,
vagonų... liepė eit į barakus...
Valkų b* visų < hroolAkų Ilgų
Amerika visais žvilgsniais ketvirtadalį milijono elgetų.
liai,
sesers
išmirę
čia
jau
ba

VALANDOS:
10—11 ryto 8—8 »e
aot$kę pinigų, bei apie tikruo
1929 m. Suv. Valstijose pa
Nudžiugo
musų
tremtiniui
myli pirmenybę. Ji yru žinoma
Prenumerata mokosi ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užalraSymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas Plnlfal geriausia sių
sti ISperkant k rašoJ e ar eiprese "Moncy Order" arba Įdedant pinigus 1
registruotų laiškų.

'8

Kapitalo Aukos.

OR. A, L. YUŠKA

h it il

GRĮŽTANTIEMS LIETUVON.

■■iaaaH^a8a«a8BB*xi»aBi

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448

*

į DR. CHARLES SEGAL J

j — Vargo Žmonės.

Negarbingas Pro
gresas.

ir pragarsėjusi savo techniki

ne kultūra.

E

DR. A. A. ROTH,

109,009,(KM)
Prancūzija turi vjrš 300 my; (kitaip jų ir vadinti negali-' rakuose. Laimė. d«r močiutė sius tremtinius. Mano akys gaminta
lių kanalų ir kanalizuotų upių. ma, nes jie patys nebėgo, bet liko jai vienintelė paguoda, daugiausia atkreiptos į tuos portlabdinio cemento.

pietų, 7—8 rak. Nodėlktinls 10—18 d.

bačkų OfUoM 3354 Ko. Ualsbsl St., Chloa<o
Telefonas

Droser M8S
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LIETUVIŲ IK LENKŲ DE
RYBOMS PRASIDĖJUS.

J . ...J

-------- !■---------- 'S.

l LIETUVIAI AMERIKOJE Į

(Pradžia ant 2 pusi.)
Kiti vaidinę mažesnes roles
šeiniuose, tai gal būt tos vals NEW YORKO APYLINKES
taip-gi pasižymėjo.
tybės ir nebūtų Lietuvos pripa.
LIETUVIŲ DOMEI.
žinusios. Tai gi atsisakyti nuo

Antru dalyku,

Gegužio 8 dienų, 7:30 va,,
kursai turėjo būti paliestas, vakare, Newui'k, N. J.
nes apie tai Lietuvos valdžia
Gegužio 11 d., 7:30 vai. va
jau nesykj yra prisiminusi, tai kare, Bayonne, N. J.
būtinas reikalas, kad Lietuvos
Gegužio 14 dienų, 7:30 vai.
Respublikų pripažintų de jure
vakare, Elizabeth, N. J.
ir kitos valstybės, bent tos, ku
Gegužio 22 dienų, 2:30 vai.
rios nori padėti išspręsti mu
po pietų, Linden, N. J.
sų ginčus su Lenkais, ir pir
New Yorke, Bronxe, C. ir
moj eilėj pati Lenkija. Mes ga

tas, kuomet geležiniuose bliz
gančiuose rūbuose sėdėjo ant

balto žirgo ir dėkojo Dievui už
pergalėjimų Kryžiočių, o ku

nigui giedojo “Te Deuni”. Aut
galo kareiviai šaukė Valio!
Vytautas Valio!!

Paskui duiiiavo Vyčių 25 kp.
choras, vedamas p. V. A. Grei
čiaus. Pianu pritarė M. Keme-

limė tartis tiktai kaip lygus So. Brooklyne prakalbos bus
su lygiais ir ne kitaip. Pačiam įaskelbta sekančiame numery
pirmininkui llymansui gali bu- -'e
A. J. Valantiejus,
ti
nesmagu
pirmininkauti

čiutė ir St. Stepulionis. Buvo ir

dviem bent teisės žvilgsniu ne

iš A krono Oliio apie reikšmę
Lietuviams Bal. 24 ir ragino

žiutė. Solo dain. M. Paltauavi

N. Y. Apskr. organizat.

lygiom pusėm.
Trečiuoju klausimu, jeigu jis

PERU, ILL.

Su jais, t. y. su Rusais, mes
esame nustatę savo sienų ir

todėl nepaniekindami tos sutar

ties Rusai negalėjo užleisti ta
me pasieny kitiems užsigyven-

ti, o jie Lenkus užleidę visa
me tame pasienyje-iki patDauguvos.

Padarytos tarptautinės

sutartys yra šventu

dalyku.

Rusų Sovietų Respublika, gel
bėdama savo kailį, galėjo už
leisti Lenkams

kų tik ji no

rėjo, bet mums tai ne vistiek,

noru kad ir delei tos prastos
priežasties, jog reikia iš Rusi
jos miškus gauti, ir mes delei
to su jais turėtume pasiskaity

ti ir bent nieko nedaryti, kas
tokį Rusijon Sbvietų Respubli
kos žingsnį galėtų iš musų puSės sankcijonuoti. Tai-gi išei
na, kad mums kaip ir negalimu
Lenkams siūlyti liuoso transi-

to Nemunu ar geležinkeliais,
nes jie kaip tik labai mažai su

visados kreipkitės prie Lietu

vos Atstovybės
adresu:

ofiso

šiuo

Lithuanian Legation,
1925 F. Street, N. W.
Washington, D. C.

IŠ LONDONO.

Darbininkų Vargai.
Anglekasiains užėjo sunkios

valandos,

vargai.

Sumanyta

numuši i alga 20-30%, tuomtar-

pu pragyvenimas visai nepiil
ga. Nedarbas padidėjo ligi 2
milijonų.
Anglekasini aiškiai
yra skriaudžiami. Derėjosi su
mainų savininkais vienų, kitų
kartų.
Nieko neišėjo, pertai

Hrigbton

Mazola yra tyras daržovių riebumas.
Kumpis su kiaušiniais
iškepti Mazoloje, netiktai kad pasieks pilnų savo gerumo laipsnį, bet
persimainys kokybė ir skonis, kadangi Mazolos skonis yra nepaprastai
priimnus.

Mazola yra labai ekonomiška. Po kepimui žuvies, mėsos, cibulių,
bulvių ar kitokių kokių nors valgių, jūs galite vartoti tų pačių Mazola
atgal kepimui arba apkramšinimui.
Kvapsnis ar rūšis vieno valgio
nesueimaišys su kito. Vartojant taukus ar sviestų, tas yra negalimu.

Nusipirk blešinę Mazolos šiandien ir išbandyk pats.
Jūsų grocerio ar delicatesseno krautuvininkas parduoda
IK) pusė pantės, pantę, pusė galiono
ir galiono ruieros blešinėse.

UŽTIKRINAME:

mokyklos gyvenimų.

latulH Scbultz
5256 U. Wuod Str.

CLEVELAND, OHIO.

CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY
17 Uattery Place, New York.

Telefonas Prospeet 1343

FOTOGRAFU ATYDAI.
Ant randos studio arti Dievo Apveizdos bažnyčios, gerai, langas, dide
lis štor&s viskas gatava eik ir dėk
bizni.
Savininkas
3202 So. BoL-ted St.

kę prakalbų išėjo namo. Gerb.
Tikime, kad ir ateity kun.
<albėtojas nurodęs naudų uni
. Vaitukaitis mus neužmirš. jų, ragino darbininkus rašytis

Cioeroms.

Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvininkas sugrą
žins jums pinigus.

Parke.

Ant pardavimo per uavininka N.
\V. kampas 53-čioa ir Wood me
dinis naniM ir barne 2 lotai. At
sišaukite pas

laikų), J)elt\> daugelis nesulau

į Lietuvių Darbininkų Sujun

gę
Tų vakarų parduota nemažu

KIKE.

Bal. 18 d. New Yorko laik

Didele P & r oda
Vartotų Karų kurie bus ro
domi per U sėd dar Show Coliseum nuo Geg. 7 iki 15.
Galima bus juos pamatyti ir

gružiai ištaisyta kaina >5,800.00 balancas >50 kas mėnuo.
Caliill Bros,
5501 S. Ashlaiul Avė.
Prospeet 5S0

Vartotų KarųParoda bus
atdara Nedėliomis
VARTOTI KARAI.
^įduodami

aut

lšmokesčio

Pliano
š 100 karų galima pasirinkti

DIDELIS PASIRINKIMAS
IKCKRMK IK GROCERNE
Ant pardavimo, turi būti parduota
J trumpa laika. Didžiausia ir gražiau
sia viąoj apiellnkėj, randasi ant di
džiausios gatvės, viskas už ,,cash”
fornišiai tik 2 metai kaip pirkti.
Atsišaukite:
“DRAUGAS”
2334 So. Oakk-y Avc.

(J. V.)

O1IS.VS

AMT KAMUOS.

ras, Marinos — p. J. Kilikans-

kas. Visi turėję didesnes ro

Nerviškas?

lės gerai atliko.

Tūkstančiai kentėtojų nuo.
nemiego
negrumuliavimu
dispepsijos
galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
randa pagalba vartojant

Kviečiama

nauja

darbininkų

pusėm nuostolių. Darbininkai ir Visi kiti darbininkai sustrei
nenori
streiko, bet verčiami kuosiu. kad anglekasiai galėtų
streikuoja.
Kiek
kaitinama laimėti.

Sunkios Anglijai

valandos!

Dr. Milės’ Nervine
Kodėl TU Nepamegini?
Ar «m1 vnrtojgs Bf. MUs*
AitU-JPaiu Pilte?
FAMIMjUALHB MAVO VAIMTlMUao

LUVilVU DKVH8TA8
4711 60. ASHLAMD AVKVDM
arti 47-toe Gatvės
Valandos: nuo H irto iki 9 rak.
Seredomls nuo 4 Ug 9 vakare

DR. S. MIKELIS
* UBST4RFIB
GYDYTOJAS IR CTORURGAS
Ofisas ir Gyvenimo vieta

8662 South HolsR'd Street
Aot virtoae Calversal Mate ttanfc

Valandos nuo 16 Iki 12 ryte; nuo
3 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • vak.
Nedėliomis nuo II Iki e.
Teiefaaae Tori

zsea

UŽDARYTŲ KĄRU
Scripps-Booth

VVescott
Chummy,

Chevrolet,

ranklin,

Dodges,

Fordą,

Overland,
National,

Jeigu tavo krautuvninkas Jų
nduri, nrisiusk mums miors
Ir piniugus o mes pasiųsime
Jums viena dej Išmėginimo.
Paštą apmokama.

Oldsmobile,

Apperson,
VVillys-Knigbt

Marmon,

3 Buick,

Cole,

Velie,

Reo,

Chalmers,

Paige,

Afaxwell,

barių, Central furnace apšildoma. At
sišaukite.
7216 K. Rut'kuell Ht.
Clibtlgo, III

Dr. C. Z. Vezelis

ATDARŲ IR

Studebaker,

Illington Theatre Bldg. labai pa
togi vieta dentistui arba daktarui.
Atsišaukite pas
TcaUo Munaii'rių
2118 W. 22iul Str.

Drovsr 7642

Tel.

Mitchell Auta Co.

Tel. Canol 257

V«k. Canol 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

HYGIENIC-FAimiON CVS IIIVH
PIMEMO
mSM
DkrasaiM.
NevTeA

1881 8o. Holsted
Valandos: 18 iki 1> ryto; 1 Iki 4
po plėk 8 Iki • vakare.

8l'»vrrer»

King 8,

Parsiduoda bučerne ir grocerno la
Slgin,
Kissol,
certų buvusį Carnegie salėje, bai geroj vietoj visokių tautų bet
Templar (Cal.
kunigų.
Lietuvių apgyventa. Par Paige,
kuriame dalyvavo kelių Ryti daugiausia
siduoda greitų laikų nca savin inkilu Dixie Flyer,
top),
nių valstijų parinktos šokikės išvažiuoja Lietuvon. Norint informa
Liet. Vyčių diena.
Cole,
Nash, 1920.
cijų šuukito telefonų.
ir išgyrė E. Bradoniutę, Lietu
iaifayoUc 1682
Tų pačių dienų vakare Ger
Mėnesinio lšmokesčio Pliano
vaitę šokikę, k tiri buvo išrinkta
maniu Turner salėje 1610 E.
koncerte atstovauti New JerKAM REIKALINGAIS GERAS
Karo kaina
lškalno
mėn. Mok.
55 gatvės L. V. 25 kp.,
Vy
MAMAS!
sey valstijų.
>200.00
>25.00
>76.00
čių dienai paminėti, buvo į300.00 .
100.00
30.00
Pardavimui goriu) namus ant dvie
E. Bradoniulė dar jauna,
400.00
36.00
176.00
rengus
vakarų.
Programoj
jų pagyvenimų su mūriniu beismon600.00
200.00
40.00
nes tik dvylikos metų mergai tu, tik 5 metui kuip
budavotas.
apart vaidinimo ‘‘Kova ties
600.00
45.00
200.00
Kreipkite# prie savininko ant antrų
60.00
250.00
tė. Jos motina iš mažens lei lubų, po numeriu 4436 8. Artesian 700.00
Žalgiriu”, buvo ir dainų.
800.00
65.00
300.00
Avė.
do jų lavinties tame mene.
900.00
60.00
350.00
Jogailos (Lenkų karaliaus) Dėlto smagu dabar, kuomet
1,000.00
65.00
400.00
Nereikia mortgug< mokėti
rolę turėjo M. Anlzijauskas.
Parsiduoda automobilius Hatcop
net įžymus svetimtaučiai gra
Nereikia hrokerage.
Huper Hix,visai naujos yra pirktas
Jo rolė buvo svarbi, vienok
Nereikia nutariu mokėti
žiai atsiliepia.
Gegužės 27, 1020 mokėta >3,300.00.
Nereikia tavų mokėti
Gerai {taisytas taip kaip naujas par
gerai atliko. Zbignevo — p.
Nereikia freighto mokėti
Geg. 28 <1. ir Neivarko Lie siduoda už >2100.00 randasi
M. ,J. Šimonis, Jadvygos (Len
726 W. 10-tli Street
tuviai turės progų pamatyti
APMAINYK
SAVO SENA KAI1A
kų karalienės) — P. SakalausTavo senas karas apmainomas ant
(iaradžiul,
klauskite Sidabro arba
Bradoniutę scenoje. Tų dieną
naujo atrokuojant jo vertė.
Jako.
kiutė,’ Arkivyskupo — p. P.
Lietuvių svetainėje rengiamas
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna
Bostnikas, Vytauto (Lietuvos
koncertas.
Interesantas.
gvarantlja kaip nauji.
Parstduodu
mūrinis
namas
G
kam

kunigaikščio) — J. P. Kveda

ir darbdavių konferencija. Bet
ar kas gero iš to bus — neži
metė durbų. Daug kasyklų ap nia. Nesant anglių visa pra
reikėsių, tai
sėmęs
vanduo. Daug abiem monė stoju. Jei

valdžia, ypač Lord Geojgia*.

Padarymuit. puikaus valgio dar priimnesniu, vartokite Mazola
kepimui. Jūs patėmysite didelį pagerinimų skouyjc L. ųno ir kiaušinių,
arba kitaip sakant, padaro puikiausi valgį ant šeimininkės stalo.

atėjusieji net sėdynių negavo.

Lietuvos AtstovybėsAmerikąje Clevelamlo Vyskupijos Admi rašty Globė P. banborn, garsus
muzikos kritikus aprašė kon
Naujas Adresas.
nistratorius. Buvo daug gerb.

nių iš Lietuvos ir delei pa
tvirtinimo įgaliojimų, visokios
rųšies dokumentų ir delei su
ieškojimo turtų, bylų vedimo

“Kumpis su kiaušiniais” yra nuolatinis valgis laike pusryčių.
Piiimnus ir minkštas kumpis, sujungtas su gana maistingais kiaušiniais,
sudaro nepaprastai stiprų maistų palaikymui reikalingų spėkų ir energi
jos pradėjimui naujos dienos darbo.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5
gyvenimų ir iš fronto biznis. Po 4
ir 6 kambarius. G asas, vanos Ir kiti
parankuuiui. Kaina tik >8,000. Rendos mėnesiui >100.00.
Savininkas
gyvena ant £ augšto, iš užpakalio.

nimo apeigaa atliko dabartinis

ant j»as|x>rtų, aftidavitų pa
liudijimo pargabenimui gimi

e

I’aleškau Mateušų UžubalJ, apie 40
metų amžiaus. Paeina iš Biržų aps
kričio, Biržų parapijos, Btaktrų so
džiaus. Amerikoj gyveno apie 15 me
tų; pirm vienuolikos metų gyveno
Cicero, III. Turiu labai svarbų rei
kalų. Meldžiu jo atsišaukti. Kas apie
jj žinote malonėkite pranešti.
Kaz. Guslunoa
1502 So. 50 Ot.
Cicuro, III.

pas mus didžiai mylimas sve kurių surinkta apie $82.00.
čias iš Cicero, Ilk, gerb. kun.
Bal. 29 d. Goodrich liouse
P. Vaitukaitis. Kaipo moks
ulėje
Lietuvių
Darbininkų (4. K.)
leiviai, negalėjome jo taip pri
Sųjungos 51 k p. buvo surengus
imti kaip privalėjo, bet musų
>506 UKAJLNO.
prakalbas. Kalbėjo A. F. Knei5 kambarių nameli#, muro apačią,
širdys, meilė ir prisirišimas
žys iš Bostono, Mass., L. 1). S. elektrų, icntina atotkams sudėti val
prie jo tegul bunų jam atly
gomojoj; Xa;pa >3,800, balancus kas
Centro raštininkas ir “Darb.’’’ mėnesi.
ginimu.
administratorius.
>1000 iškalno nuperka
gražų 6
Gaila, kad gerbiamas svečius
kambarių medini bungalow muro aBuvo skelbta, kad prakal- pačla; furnace, elektra, extra dideli
negalėjo ilgiau čia paviešėti.
*•* praaidi 7:30, točiaus pru- “SuKa k““ ,MH
Ant rytojaus turėjo grįžti na
>500.00 iškalno nupirks nauja 5
mo. Bet jo trumpas buvimas sidėjo 9:00 vai, vak. (kalbėto
kam burių medini namu su eonerete
jas
buvo
pavėlavęs
atvykti
į
tarp musų didžiai pasaldino
apačia furnace,
elektra, valgomoji

jos, kareivių gmpės ir kelios
dešimtys automobilių. Šventi

Delei išgavimo pasų, vizos

3-čius lubos

Jobu Petrauskas
2344 W. 22ud PI.
Chleago, m.

Bet tai vis spėjimai, kas ga
geros literatūros.
Jurgutis.
lėjo būti kalbama, o kas rei Pašventinimas kertinio akmens
kėjo pasakyti, tai jau tapo pir
Bal. 24 d. buvo pašventini
NEW YORKO MUZIKOS
maine
posėdyje
pasakyta
mas naujos 6v. Jurgio bažny
KRITIKAS IŠGYRĖ
“proszę panai”, eikite laukan
čios kertinio akmens. Procesi
LIETUVAITĘ ŠO
Liet. Inf. Biuras.
joje dalyvavo katalikiškos dr-

PRANEŠIMAS.

Pirma Būdavo

J.

K. Viui Buriu Str.

l’aiožkau Mečislovo Trilupaičlo iš
Lietuvos paeina Ėiliniko kaimas. Gir
kalnio Valsčiaus. Raseinių apskričio
Kauno Kedlboa, apie 18 metų kaip
Amerike jam yra labai svarbos žinios
iš Lietuvos tamstos giminės Lietuvos
gyvenantėj nori apie tamsta žinoti ra
esi gyvas ar miręs. Meldžiu tų kurie
apie jį žinote malonėkite pranešti se
kančių untrašų už kų busiu dėkin
gas.

Apie šimtas mylių nuo <?hi- ,
Prakalbos.
eagos yra augšti murai, ku
Bal. 26 d. Lietuvių salėj
riuose randasi apie 200 moks
Liet. Raud. Kryžiaus Rėmėjų
leivių. Retai kada atvažiuoja
Dr-jos 7 sk. buvo prakalbos.
koks-nors svečias juos atlanky
Kalbėjo Dr. Rutkauskas; pla
ti. Bet vis-gi atsiranda žmonių,
čiai įpasakojo apie labdarybę
kurie atlanko moksleivius.
Lietuvoje bei vargingų netur
Balandžio 28 d. atsilankė tėlių gyvenimų. Rinkta aukos,

lig tos nutarties prie to Ne
muno prieina arba gali prieiti.

Kumpis Su Kiaušiniais Daug Prumassnis Negu

2844 W. 38th St.

šv. Bedo Kolegija.
I

•

t!

=3=

Reikalingi — Aš norių 6 paprastų
vyrų kurio supranta teisybė kuomet
teisybė jiems
pasukom*.
Tokiems
vyrams ai galių užtikrinti pastovų
darbu. Čionaiu ne kniugų pardavinė
jimas. nei naųių nei real estute. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų.
Ii. Itouny

Publikos buvo daug. Vėliaus

ir pasauliui

paskelbta sutartis su Rusais.

kvartetų. Kalbėjo M. Kerbelis

rašytis L. V. organizacijom

buvo paliestas, tai turėjo būti
musų padarytoji

' ii v —
PADAVfcJLAI.

Nelaimė tik, kad vienas iš 23
vaidintojų, turėjęs didžiausių

Susivienijimo
Lietuvių R.
Vilniaus po kokiu nors prete
kstu jau šiandien ir negalima, K.
Amerikoje New
Yorko rolę, būtent Zbignevo, J. Vernes tuomet galėtume suteikti Apskritys rengia
prakalbas siackas, sunkiui susirgo. Tat jo
teisės ir progos šioms valsty Susivienijimo reikalais sekan rolę turėjo paimti kitas. Tas
bėms kaip ir atsiimti savo pri čiose vietose.
sunkino ir kitiems užduotį. Di
pažinimą. Vilnius buvo ir pa
Gegužio 7 dienų, 7:30 vųl. delį įspūdį darė žiūrėtojams
silieka, iškilmingai tariant, Lie vakare, llarrison, N. J.
Lietuvos kunigaikštis Vytau

tavos širdimi.

1

ORinHIS

Penktadienis, Gegužės 5,

11

n. R. P PUR3
Praktikuoja 88 metai
Ofisas 8146 Bo. Morgan St.
Kertė 32-ro 8t,
Chteapo. J®SPECIJALJSTA8
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro
niškų ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo II ryto
iki 8 po pietų, nuo 8 Iki S valan
dų vakar*.
Nedėliomis noo I Iki 8 po plot.
Telefonai Varde 687

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10606 So. Michlgan Avė.,
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki
| po
plet, 8:80 iki 8:80
Rcatdrn'-Mn • ll'M Perry
i
Tol. i'uilman 842

»--- ----------- .... —
te

i

Dr. M. T. STRiKOL’IS

Lietuvis Gydytojai to
Pcoplee Teatro Ns
■1616 W. 47th Str. Tel. Bouk 14
flvalandos: 4 iki 8 vak. NedM II
■iki 12 ryte.

Rm.

2814 W. 48rd
Nuo ryto Iki plet.
gTck Mckinicy 263

Htreet

I

GARSINKITtS “DRAUGE.’

■

JohnRuskin
BEST

tolGGEST

AND

CIGaR

Joo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos
Pareikalauk musų Kataliogo Mo. 4.
I. I. Lewls Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Neprtgulmtngas Fabrikas Paeaulij.

MITCHELL

T—T

T L—J!.

DVI KRAUTUVES
RAKGENA8
2 flatų mūrinis numos 6-6 kniubu
rius, elektra 2 furnacos aržuolo mo
dis viduj — kalnu >10.500. Ant iš
mokesčio randasi ant Uurfisld Bou
levard.

2 flatų mūrinis namas 4-4 kamba
rtus, elektra pečių šildoma preke
>7,500, raudosiant Ourfield Utvd. At
slšuukite
< ahlll Bros.
55' Ir Asiilsnd Avė.
Prospeu t 586

Carter’s Little

2328
8884
Michlgan Avc.
Michlgan Avė.
l’artalayti karai parduodami abejose
krautuvėse

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

ATDARUS
DltLNOMlS

VAKARAIS
NEIMLIOMIS
Telefonas

Victory

>806

YAŽiNEKIS - KASDIENA.
MOKftK SYKI J MENESĮ.'

Vaistas Kuris
Reikalinga* Visiems
Tikroa turi imairašymas

Moša Pigulfca
Mažos Dosoe
Mala Kaina

L

Pilis

KtoajM
^2StS‘V,!l»QARTER,S

3a'

1RON PILL!

Jums pagelbės, pamėginkite

rys

4

r.

CHICAGOJE.
Gegužės 1

IŠ NORTH SIDĖS.
Gegužės

1

d.

mokslas buvo ytin gražus ir CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI
įspūdi ngas.Nevienas k 1 a usyda TE LAIŠKUS.

Šv. Mykolo

par. svvt. mokyklos mergaičių

<lr-ja Nekalto Prnsid. Panelės
Svene. jrenge įspūdingų \aka-

verkė.

d. Visu Šventų

bažnyčioj prasidėjo
misijos.
airius laiko Tėvas Alfonsas,
. .. . .
a
• •
, •
Irasi jomstas. Žmones jas skai,
i
tlingai lanko.
Gegužės 6 d. Visų šventų
bažnyčioj prasidetla atlaidai,

buvo išvažiavę. Todėl giedant
litanijų vos keletas balsų gie
dojo prie vargonų. Tas nekokį
V
*,,Ų'
darę įspūdi.
,
‘
..
. .
vakare parapijos avėta
svetainėje
mėtė
buvo vyrų įrengta vakarienė,

kurioje dalyvavo ir naujas
“Draugo” redaktorius kun.
Tg. Cesaitis. Jis pasakė gra

PRANEŠIMAI.

geresnė.”

P. Malinauskaitė paskambino

Gegužės 22 d. Šv. Kryžiaus

solo ant pijano. Ona Riškiutė bažnyčioj kun. Juoz. Skripkus
pasakė prakalbėlę “Lietuvy, turės iškilmingas pirmas šv.
atmink, kad esi Lietuviu.” Se Mišias (primicijų).
sutės Guzikauskaitės padaina
vo duetų.
Šv. Kryžiaus mokyklos mo
Atvaidino veikalų “Moks kytojos Seserys Nazaretietės
leivė.” Roles turėjo: mokslei rūpestingai ruošia skaitlingų
vė — A. Paliuliutė, Tinginė— būrį mokinių prie pirmosios
Savickaitė, Turtas — V. Alek- gv. Komunijos Gegužės 22 d.

niutė, Gražybė — A. Narjaus*-

kaitė, Meilė — E. Kiškiutė,
Gegužės 9 d. Šv. Kryžiaus
Sveikata — P. Malinauskaitė, par. svet. L. R. K. Moksleivių
Mokslas — M. Paliuliutė, Kan A. 19-ta kp. turės svarbų su
trybė — Br. Laugaudaitė. Ne sirinkimų.
sužinojau kas Darbo rolę tu
rėjo.
Birž. 19 d. bus iškilmingas

M. SĄJUNGOS KUOPOMS.
A. L. R. K. Moterų Sąjungos
Chieagos Apskričio susirinkimas
įvyks Gegužės 9, š. m., 7:30 vak.
Šv. Antano parapijos svetainėje,
Cicero, III.
Svarbą šio susirinkimo nė
ra reikalo aiškinti. Kuopos gerai
žino. Tik prašoma atstovių skait
lingai ir laiku susirinkti.
A. Jaknitė — Šatkient,
Apskr. pirm.

bėlę. D. Jasinskiutė ir P. Ma mokinių baigs mokyklų.
linauskaitė padainavo. Paskui

SPAUSTUVIŲ DARBININ
KAI VIS STREIKUOJA.

ku prisirengė, bet daug triū

Spaustuvių darbininkai Cbiso padėjo iki galėjo taip gerai cagoje vis dar streikuoja. .Tie
patikti publikai, kuri skaitlin nesutinka su arbitracijinės ko
gai į šį vakarą atsilankė.

liko

virš

misijos nuosprendžiu,

$60.00.

kuriuo

jioins sumažinta užinokesnis.

Šv. Mykolo parapijos mer

NAUJA BYLA DALTONUI.

gaitės darbininkės nenorėda
mos atsilikti nuo kitų kolioniVaikinui Daltonui kita byla
įjų, sutarė čia sau
Nekalto bus atnaujinta Birželio 20 d.
^Prasidėjimo Panelės Švenč. dr- Taip nusprendė kriminalio tei
jų. Jau ir konstitucijų pasi smo teisėjas McDonald.
gamino. Ateinančiam susirincinuii bus patiekta patvirtinti.

Gegužės 3 d. buvo vietinio

^klebono, gerb. kun. Aleksand-

ro P. Baltučio, varduvių die
na. Žmonės jį atminė dovano
mis. Ypatingai gražių dovanų
gavo nuo Šv. Kazimiero vie

nuolyno seserų — brangių, ran
komis siuvinėtų, bursų.

Mokyklos vaikučiai už savo
dvasios vadovų meldės ir šven
tė namiej, mokyklos nereikėjo
jiems tų dienų lankyti.

IŠ T0WN OF LAKE.

Atstovai prašomi skaitlingai su
sirinkti. Turime . aptarti daug
svarbių reikalų.
Valdyba.

Geg. 9 d. parap. svet. A. L. R.
Moksleivių 19 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą. Pradžia 7:0fl
vai. vak.
Moksleiviai prašomi skaitlingai
atsilankyti, nes turime apsvarsty
ti daug svarbių reikalų.
Užbaigusieji aštuntą skyrių ir
ankantieji augštesnes mokyklas,
o dar nepriklausantieji prie kuo
jos prašomi atsilankyti. Valdyba.

vakarų

Geg.

1

d.

Jie ir rengia vakarų, dar net

trukfimingesnį.

IŠ ROSELANDO.
Gegužės 1 d. Gardners Par
ke

Labdaringos

Sų-gos

2-ra

PRANEŠIMAS CHICAGIE6IAMS.
Aš esu atvažiavęs iš Kalaniazoo, Mielu, jeigu kas norite

pirkti formas tiesiai nuo ūki
ninkų galite sykių su manim

važiuoti pnncdėlį ir apžiūrėti,
aš nu vėžių

su

mašina kelias

Viso

laiko pinigus New Yorko Valstija, Lietuvos Misija, Piliečių Sąjunga, Susiv. Liet. Amerikoje
ir kitos Organizacijos. Ant čekių sąskaitų mokame 2%. PINIGUS DEPOZITAMS GALI
MA SIŲSTI PER PAŠTĄ.

B

ALTIC STATES BANKAS PARDUODA LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš

B

LIETUVOS. Kas keliavo su musų patarnavimu, nesigailėjo, be vargo sugrvžo į Tė
vynę ir mums rašo padėkos laiškus.

altic statės bankas parduoda draftus, keleivių čekius,

B

KREDITO LAIŠKUS ir turi savo depozitus Berline ir Kaune tiems čekiams išmokėti
be trukdymų, — taigi keliaudamas nesivežiok pinigų, nes gali pražudyti.

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAP
Gegužės 1 d. musų bažny
čioje buvo pašventinimas sto

vylų, kurias pnrapijonvs įtai

Paskutinis tėvo Alfonso pa-

. 1,.’Ą

JraSykite koks reikalas:

siuntimas

pinigų

.......... 1 .. .... ......................................................... ......
laivakortės ir t. p.)

BALTIC STATES BANK
294 Eight Avenue.,
New York, N. Y.

Mano adresas:

Telefonas: Watkins 2142

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5039

A. f A.

I
•J

9199

J

DR. G. KASPUTIS i

Valandos: — 8 iki 11 it ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlioraia nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

[uropean American guriau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARHl'ftAS
Estąte, Paskolos, Insurinai
Ir tt.
ŠUO W. 35th St.. Kamp. Halsted St.
Tcl. Boulevard 011
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir 8ub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.
•
lirai

■■ V. W. RUTKAUSKAS
■■
■I
ADVOKATAS

DENTISTAS

Ofisas Dldmlmtylt

29 South La Šalie Street |
Kambarlfl 994
Telefonas: Central 9SM

-------------------------------------------- L
Trlefanaa Pnllman SS4

L. Eterinskienė, V. Vazgirdie-

- Vakarais, 812

W.

33rd St !
g

Tclefonaat Tards 4««I

Lietuvis Dentistas
▼AlANTMMi D ryta Ihl • rafcsra.

L Pallmsa 849 Ir 9100.

Telefonas Armltaite 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MCZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano. Teorijom Ir
Kompozicijos
3031 N. Wnatern Avo.
Ohicago, Iii.

alandos: 9:20 A. M. to lt N?
1:00 P. M. to 1:00 P. M.
3
a *a*axa» «

Gražios Sienos
jį:/

už mažą kainą

Brangiausios dekoracijos nevisuomet yra gra
žiausios. Nėra gražesnės sienoms dekoracijos
kaip maliavojimas jų su Satin Finish flat wall
maliava, užtat vadinasi flat kad neturi žvilgė
jimo.

Satin Finish
gali būt plaunamas
šį maliava yra garantuojama. Ja galima gau
ti šešiolika kitokių spalvų. Jis labai lengvai
ir lygiai tepasi. Plaunamas — visada atrodo
gražus. Tavo maliorius ar krautuvninkas dau
giau paaiškins tap apie SATIN FINISH.
RAŠYK ŠIANDIEN
Reikalaudamas knlngutės "Beautify
and Protect” — labai Interesinga
maliavos kningutė, apnlvuota, Siun
čiama DYKAI.

Enterprise Paint
Mfg. C©.

■U M I.

nė, O. Verigaitė, S. Stromikaitė, (L Martinkaitė, R. Artno-

(Daugiau bus).

Prisiųaklte man informacijų apie .

.......................................... ...,4 u Jti. ■■■■■■
(čia

sė per tėvo Alfonso Pasionisto Brazauskaitė, K. Randaitė, J.
nekainuos.
misijas.
Skindieraitė, M. Mikšaitė, B.
Aš neesių agentas bet tiktai
Pašventinimas prasidėjo 3:30. Ruzgaitė ir Magdelena, V.
farmeris. Mane galima matyti
°Į
Malonų įspūdį darė būrys ber Kuizinas, J. Juraška, B. Ke JjTel. Canal <22*
suhatos vakare.
niukų ir mergaičių, baltuose pt* rša, J. Sukis, S. Mielinavi- ’ DR. C. .:. CHERRYS S
UETt’VIH DEMTISTAS
«
S. Sakalas,
rūbuose,
kurie
kiekvienas, čia, J. Kardelis, A. ftedis, K. 9901 Weet 93-nd A So. LeaviU SuJ
Chlcacn
5
kiekviena rankoje laikė gėlę. Sukis.
1442 S. 49 Court

Cicero, UI.

/

3107 So. Morgan Street

lOttOt So. MlchlRan sAvenne
m um tu.

kas, S. Kasnauskas, A. Katauskas, J. Martinkaitė, O.

KUPONAS
Į BALTIC STATES BANKA:

Dr. M. Stupnicki

Dr. P. P. ZALLYS

skaitė, B. Pilitauskaitė, O. Ge
čaitė, K. Lauraitis, J. Paulaus

tarnavimu.

Adresas:

Mirusio Geg. 7-to, 1920 m.
atsibus gedubngos pamaldos
Subatoje Geg. 7-to. 1921. Baž
nyčioije Nekalto Prasidėjimo š.
M. P. bažnyčioj. Gyminės ir
pažįstamus meldžiu atsilankyti
ant pamaldų.
Marijona Andriekus.

F. Atkačailė, A. Norviafiienė,
V. Butkevičaitė, E. Janunienė,

naitė, J. Makaraitė, K. Strum-

ALTIC STATES BANK atsižymi greitu, teisingu, mandagiu ir draugiškų pa

I

t

nė, J. Lincylaitė, M. Makarie

B

škirpkite čia išspausdintą kupo
ną, įrašykite savo adresą, parašy
kite, kokių informacijų reikia ir šių
skite mums. — tuoj gausit atsaky
mą.

Jarienė, U. Vičkienė, O. Pre- *
8331 South nalstrd Ktr.
<
^Valandos: 9—12 A. M.
'
tienė, V. DziordzeT, S. Domą- 3
1—B; 7—3 P. M.
a#a «.a#a*a*s
šauskienė, E. Umasitienė, M.

Petrošaitė, P. Astrauskaitė, U.
Petrauskienė, R. Čerkausknitė,

B

ALTIC STATES BANKAS PERSAMDO SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams,

kur gali saugiai laikyti savtVBonus, Vekselius, visokius brangius dokumentus, apsaugo
jimui jiuo ugnies ir vagiu.

m ai i

S. Rodamska, A. Danilienė, B.

ALTIC STATES BANKAS GERIAUSIU KURSU SIUNČIA PINIKUS Į LIE

TUVĄ ir kitas šalis su pilna garantija. Iki 1 d. Balandžio j Lietuvą persiuntėan suvirš 10 Milijonų Auksini} perlaidomis ir arti 2 Milijonų Kablogramais.

KONSTANTAS MAKARAS

Kensgailaitė, F. Kandratienė,

*615,068.86

YRA GERIAUSIA VIETA PASIDEJIMUI PINIGŲ, — mokame 4%. Pas mus

(Surinktos kun. Mikšio) Chicago, III. (Šv. Kryžiaus
Mirė Gegužės 9 d., 1920 m.
Federalė valdžia nusprendė
parapijoj).
Palaidotas šv. Kazimiero ka
Cliicagoje konfiskuoti tris brapinėse. Paėjo iš šaulių apskri
varus už peržengimų probibi(Tąsa).
čio, šaulėnų parapijos, Polocijos įstatymo,ir už nemokėji
mų mokesčių ir. pabaudų.
A. Panavas, J. Kochinskas, J. kėlių sodžiaus.
Metinės pamaldos už jį bus
Butkienė, A. Mačkienė, A. JaVakar anksti rytų policija nauskienė, B. Petrauskienė, O. Gegužės 9 ryte šv. Antano ba
Sbields gatvėje (No. 5840) ra Mikolaitis, S. Nalivaika, B. A- žnyčioje, Cicero, UI.
Kviečiu giminės ir pažįsta
do nužudytų pieno išvežiotųjų sulaitė, O. Ezerskienė, O. Ranmus
dalyvauti pamaldose.
James McDonougb. 28 metų.
brtnavičius, V. Stulginskis, J.
Likusi žmona.
Tntariamas žmogžudis ieš Rastenis, T. Petrokas, J. ŠlioMagdalena Makarienė.
komas.
gienė, F. Birgiola, P. Galva

Moterų Sąjungos 1 kuopa
iš Bridgeporto kviečia visas
Chieagos ir apielinkės kuopas
svarbion konferencijon Nedėlioj, Gegužės 8. 1921. 2 vai. po
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.
Visos kuopos malonėkite daly
vauti, nes randasi labai svar
bių raikalų kuopų aptarimui
Mot. Sąj. 1 Kuopa

At.YOttH.XA

Baltic States Bankas

VINCENTO ANDRIEKAUS

nauskas, A. Vaičiulaitė, J. Nor
uit—ii
DOMEI.
vilas, P. Gudriai tis, M. Krukberniukų dr-ja Aniolų Sargų
Chieagos A. L. R. K. Moterų šta, M. Andijauskienė, B.
žada nepasiduoti mokiklos mer
Sąjungos Kuopoms.
dis, K. Vaitkienė, A. Pilipavi- ^Telefonas Boulevard

sekmingų

Visas Turtus

ATSAKOMYBĖ:
DepozitoriuniH .... *351,988.53
Kapitulas *200,000.00
Kurpius . . 50,000.00
Pelnas .... 8,344.35
Neuždirbtas
Diskontas 3,735.98 262.080.33

Vienu metu sukaktuvės

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

VALDŽIA KONFISKUOS
BRAVARUS.

Pradėjo veikli 4 d, Sausio 1921.
Atskaita t >1. Balniui. 1921.
TURTAS:
Pinigai Spintoje ir
Rezerve .................. *45,912.89
Su l'žsienlų Korespondentuis Ir Tranzite 122,849.45
Puekolos ir Diskontui 29,648.79
Hondai Ir Investim. 411,169.86
Kitokie Investmentai 5,488.37

A. f A.

Šv. Mykolo par. mokyklos

gairių dr-jai Nekalto Prnsid.
Pan. Švenč., kuri įrengė pa

Baltic States Bank

167—Naugeliui Tomui.
173—Norusiui Kaz.,
174— Nureikni Jonui,
181— Pariaukai Jonui,
182— Paulauskienei Pr.,
198—Radišauskui Juk,
200— Kavaliauskui St..
201— Rariekui St.,
205—Rimkui Jonui,
206— Rimkui K. G.
215—Ravackiui Ant.,
216—Rukšeniui Ad.',
217— RupšaiiRui Ant.,
232— Šileikai Jonui.
233— Šimkui Prane.,
236—Jakubauskui Frankui,
243—Shauteriui Vine.,
246—Spingis Marcelei,
« 250—Sirvinskiui Stan.,
258—Šukevičiui Juoz.,
270—Valiui Jonui,
272—Varneekiui Vine.,
273— Vaškunui Andr.,
276—Vilimui Juozui,
285—Jovarauskui J.

Geg. 8 d. parap. svet. įvyks L.
D. Jasinskiutė ir P. Mali mokslo metų užbaigimas Šv.
R.
K. Federacijos 7 skyriaus mė
nauskaitė gerai atvaidino ko Kryžiaus par. mokyklos. Tų
medijų, “Dabar suprantu”. Ir vakarų Scbool Hali svet. bus nesinis susirinkimas. Pradžia 4:00
vai. po pietų.
S. Lisauskiutė pasakė prakal vakaras su programa. Virš 1(M)

mergaičių choras dainelėmis
pabaigė programų.
Mergaitės nors trumpu lai

I

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

rėlį.
'
Štai programa: klebonas, kun
Visų Šventų pur. mokyklos
Al. P. Baltutis pasakė kalbų. aimanai rengia ypatingų va vių prakalbų apie dabartinę
tėvynės padėtį. Vakarienė pa
Mergaičių choras
padhinavo karų Gegužės 22 d.
vyko.
Parapijonas.
kelias daineles. Y. Jasinskiutė,
A. Guzikauskaitė atliko dijaloIŠ TOWN OF LAKE.

gų “Sulyg nebusi

:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

mns jo žodžių griaudžiai apsi

Kadangi tuo pačiu laiku Vy
k p. turėjo gegužinę. Nors očių Chieagos Apskričio choras
ras buvo šaltokas, vienok gra
traukėsi paveikslus, tat dau
žiai pasilinksmino.
gelis ir musų choro dainininkų

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

-JYhm

Penktadienis, Gegužės G, 1921

DRAUGAS

VALENTINE DRES1
COLLEGES
tt3O.*> 8. Halsted, 3407 W.
1X50 N. WclU St.
137 Mokyklon Jurųrt. Valstijos®.
Moko Siuvimo, Pattarnų Kirpl-1
mo. Denijrnlng bizniui ir namamsj
Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Mokslas
lengvai a
atmokėJImalaJ
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa-j
elkalauklt knygflto.
Tai. Saelay 1641
8ARA PATEK, plrmtntnkAį

Van Huren and Peorla
Htr. Chicago, IlIinoU.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

NEW IORIVNY
O DHOAI)WAY
TIESI Kelionė Be Persėdimo IM MFW YORKO Per LIBAVA Arba
HAMBURGU — EITKŪNUS

l LIETUVA
S. D. LACHAW1CZ

LIETEVYS GRARORnrS

I

PttaraauJa IsldotuvSM koplztaaala.
kale maldftln atslSauktl.

karna W. 9SM1 n.
|9S14
Tel.

9199

Laivai lAplankia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų paėtn laivai Išplaukta:
“POLONIA” GcguBo 18
»
“ESTONIA” Hlrfclk) 93
“LITUANIA” Blrirlls 1
• “POI.ONIA” Liepos, tt.
Visi laivai turi puikiu kambarius trečios kllasoa keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
K. KEMPF, General Western Paaaenger Agent
130 Nortli La Šalie St., Ohicago, Illinois.

