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ANGLIJA SIĮILO TAIKĄ
AIRIJAI.

NORI TIK 150,000 ARMIJOS.

)

•

fci Ji*. "•

CHICA60JE.

k

CLEVELANDUI PASKIR
TAS NAUJAS VYSKUPAS

WashiEfirton, Geg. 12. — Že
mesnieji kongreso rūmai pas
kyrė išlaidų tik 150,000 vyrų
Roma, Geg.. 1.. — Šventasis
Dublinas, Geg. 12. — Čia su armijai. Daugiau nei vieno
žinota, jog pirm kelrų dienų cento. Ųž tai balsavo 243 at Tėvas vakar Clevelando, O..,
diocezijon vyskupu paskyrė
Anglijos vyriausybė
pasiųlė stovai, prieš tik 23.
Toledo, O., vyskupą J. Schretaikos sąlygas sinn-feineriams.
Be šito atstovai dauguma mbs.
Tos sąlygos yra maximum, ko
balsų autorizuoja karo sekre
kias Anglija gali duoti.
torių paliuosuoti iš tarnybos GERAI, J E I REZOLIUCIJA
Štai jos:
kareivius, kas yra viršaus 150,PERTRAUKTI MŪŠIAI AUPILNAI PASIDAVĖ SĄ
VĖLINASI.
Visa Airija suvienijama vie000.
G Š T 0 J 0 J SILEZIJOJ.
JUNGININKAMS.
nan nepadalinaman kunan.
Prezidentas Hardingas, kaip
VVashington,
Geg. 12.' —
Airija turi pilną autonomi
žinoma,
nori
turėti
skaitlinGal bus išgelbėta Ruhr apskri Sąjungininkai sutinka taikin- ją, inėmus
Prezidentas Hardingas nieką
kontrolę muitų,
gesnę
armiją.
ties su Lenkais.
tis. .
neprisideda, kad Knoxo taikos
akcizos IT įplaukų.
rezoliucija užtrauktų kongre
Londonas, Geg. 12. — Cent
Londonas, Geg. 12. — Vokie
Airijos vyriausybė kontro MIŠKŲ GAISRAI ŠIAURI
se. Bet rezliucijos užtraukimas
tijos vyriausybė čia per savo ral Ne\vs depešoje iš Varšavos liuoja savo juridinius reika
NIAME MICHIGANE.
prezidentui visgi
parankus
ambasadorių formaliai prane pasakyta, jog Lenjcų maištinin lus.
daiktas. Nes pirm to reikia pa
šė Anglijos ministeriui pirmi kų vadas Augštojoj Silezijoj,
Detroit,
Mich.,
Geg.
12.
—
Kontroliuoja policiją ir turi
laukti, kol bus nušviesti Euro
Adalbert Korfanty
ninkui Lloyd George, jog Vo žinomas
Šiauriniame
Michigane
siau
visas Anglijos dominijų teises.
poje kritiški reikalai.
kietija pasiduoda Sąjunginin (kurio Varsa va visai neatšau
čia
baisus
gaisrai
miškuose.
Metinė kontribucija Angli
kams, ty. sutinka pildyti vi kė iš Silezijos), Sąjungininkų
jai 90 mlijonų dol. panaiki Tusktančiai akrų miškų sunai PAKYLA OPOZICIJA PRIEŠ
komisijai
pasiųlė
paliaubas.
sas sąlygas, paduotas Sąjun
kinta. Žmonių visa viltis lau
nama.
PREZIDENTĄ.
gininku ultimatume.
Komisija pasiųlymą priėmė
Armijos rr karo
laivyno kiama lietuje, kurs šiek-tiek
paliekami
toles galėtų sulaikyti įsiutusį gaiva
Lloyd George apie tą įvy<, ir tuojaus daugel vietose Len klausimai
Washington, Geg. 12. — Se
lą.
kusį faktą vakar po pietą pra kai pertraukė savo militari- nėms diskusijoms.
m
nate pirmu kartu pakeliama
nius
veikimus.
nešė parlamente.
Sakoma, jog sinn-feinerių M
opozicija prieš prezidentą Har
SAUSŲJŲ'*•
AGENTŲ
VIR
Korfanty
*
sąlygose,
pažymi,
vadai palinkę prie to pasiųlyAnglijos ministeris pirminin
dingą.
ŠININKAS
PAPUOLĖ
idant
Sąjungininkų
plebiscito
mo.
kas skaitosi vyriausios Sąjun
Senatorius La Follette
iš
KALĖJIMAN.
gininkų tarybos pirmininkas. komisija sutiktų Lenkams mai
Wisconsino valstijos
indavė
Apie tai jis kuoveikiaus mu štininkams pasilikti užimtose WASHINGTONE PASITENrezoliuciją, idant prezidentas
Milwaukee,
Wis.,
Geg.
12.—
pozicijose,
kol
ji,
taigi
KINIMAS.
šė telegramas visoms Sąjungi
Hardingas nesimaišytų į Eu
Čia
areštuotas
prohibicijos
akomisija,
galutinai
nepaskinninkų valdžioms.
ropos reikalus, kurie surišti
gentų
viršininkas
Bert
P.
Hertys Silezijos tarpe Lenkų ir
VVashington, Geg. 12. — Čia
su Versailleso taikos sutarti
Sąjungininkų galutiniai rei Vokiečių.
zog.
Paskirta
jam
15,000
dol.
valdžios sferose reiškiamas pa
mi.
kalavimai ultimatume buvo:
Sakoma, jis patsai
Tasai padalinimas turi įvy sitenkinimas, kad Vokietija pri paranka.
Birželio 1 et Vokietija Są kti apskričiais. Kuriuose aps pažino Sąjungininkų ultimatu- peržengęs probibfcijos įstaty
JAM PATINKA AUGŠTOS
mą.
jungininkams išmoka
vieną k r i t u o s e plebiscito metu pa- mą.
KAINOS.
milijardą a u d i n i ų markia, ši
Vietos*
federaliai
autoritetai
sirodė daugiau Lenkų b a k ų v . Sakoma, kitaip Prancūzai
tas milijardas- 4&fėjo bwfc- iš
tie apskričiai turi tekti Lenki butų užėmę Rubr apskritį ir tečiau nesako prasižengimo rųSt. Louis, Mo., Geg. 12. —
mokėtas ligi Geg. 1 d.
jai be jokio išsikalbėjimo.
gal pačioms S. Valstijoms bu šies. Herzog yra buvęs S. V. Čia lankėsi ir viename susirin
Vokietija patraukia teisman
tų reikėję
įsimaišyti į tuos armijos karininkas. Tarnavęs kime kalbėjo žemdirbystės se
Žuvo 500 maištininkų.
visus savo karininkus ir ka
Prancūzijoje.
ginčus.
kretorius Wallace. J i s prirodi
»
reivius, kurie karo metu papil
Anot naujausių žinių, iš Ber
nėjo, kad neturėtų ateity gryždė kriminalius darbus.
lyno, netoli Červonka, Augšto
AMBASADORIUS HARVEY ti prieškarinės žemos kainos
TURKAI R A T I F I K A V ?
Vokietija pilnai nusiginkluo joj Silezijoj, smarki kova se
LONDONE.
gyvenimui reikalingiems daik
SUTARTĮ.
ja sausžemy, jurose ir ore, su ka Italų su Lenkais maištinin
tams. Jei kainos 50 nuoš. auglig taikos sutarty pažymėtų kais.
Londonas, Geg.' 12. — čia štesnės pasiliktų ant visuomet,
Paryžius, Geg. 12. -r- Pra
Italai kaTČiai atsineša įPran nešta, jog Turkų nacijonalis- atvyko naujas Anglijai Suv. tuomet patiems .gyventojams
sąlygų.
Vokietija
Sąjungininkams cuzus, kurie visas laikas prie- tų seimas Angoroj ratifikavęs Valstijų ambasadorius, pulk. butų naudingiau. Naudingiau
išmoka $33,750,000,000 kontri lankiauja Lenkams. I r todėl Turkų-Prancuzų taikos sutartį George B. Harvey, žinomas tuo, jog daugeliui tas pagelbė
bucijos.
Sąjungininkai šitą su Lenkais kovų nepertraukia. su kaikuriomis pastabomis.
New Yorko laikraštininkas. tų išbristi iš skolų.
kontribuciją vadina atpildyTies Červonka užvakar įvy
Kova Cilieijoje pertraukta.
mu (reparation). Kontribucija ko kruviniausias susirėmimas.
Vakaras davė pelno 78,000
mokama
kasmetinėmis dali Iš Italų žuvo 30 kareivių ir UŽDARYTOS DIDELĖS POdol.
mis.
40 sužeistų. Iš Lenkų krito
PtlROS DIRBTUVĖS.
Ligšiol Amerikoje vienu va
Ant galo Vokietija per visą 500 žmonių.
NAUJA KOVA 19-oje WAR karu koncerte niekur nesurink
Netoli Grocbowitz su Len
New York, Geg. 12. — Suv.
eilę metų Sąjungininkams at
DOJE.
ta tokios augštos sumos.
moka 25 nuoš. nuo viso savo kais apsišaudo ir Prancūzai. Valstijose ir Kanadoj uždary
Žmonių duosnumas
tikrai
Chicagos 19-oje wardoje,
Spėjama, jog tas daroma su tos didelės septynios poperos
prekių eksporto.
neapsakomas.
tikslu pridengti abiejų pusių dirbtuvės, nes darbininkai ne kur gyvena žymi dalis Italų pi
Be paminėtų šių svarbiausių
didelę sėbrystę. Pranešta, jog sutiko su darbo
sąlygomis. liečių, pakilo nauja politikinė
sąlygų yra dar visa eilė maDIDELIS GAISRAS M. AR
keletas Prancūzų kareivių su Neteko darbo 9,000 darbinin- kova.
tžesnrųjų, tampriai surištų su
GO.
Užpraeitą naktį išpasalų pa
žeista.
Vokietijos finansais.
vojingai pašautas buvęs
toje
Berlyne
organizuodami
sava
Kuone ligi paskutinės die
Vakar rytą miestely Argo,
wardoje kandidatas į aldermaIŠRADĖJA
AMERIKOJE.
noriai.
nos Vokietija dvejojo ultima
pietvakariniame Chicagos šo
nus, Anthony D'Andrea.
tumo, klausime. Kabinetas bu
Iš Berlyno pareina
žinių,
Nelaimingas paimtas ligoni ne, pakilęs gaisras sunaikino
New York, Geg. 12. — Ame
vo rezignavęs. Be naujo ka kad tenai su paskuba orga
9 gyvenamuosius namus.
14
rikon atkeliavo garsi ponia nėn. Sakoma, vargiai pasveik
bineto nebuvo galima atlikti nizuojamas jaunimas savano
Curie, kuri prisidėjusi prie at siąs. Policija krečia visą war- šeimynų neteko pastogės. Ke
jokių formalumų, kad paten riais. J i s bus pasiųstas pagelradimo naujo brangintinio e- dą ir kitas miesto dalis ieš letas žmonių sužeista.
kinti Sąjungininkus. Nei vie bon Silezijos policijai. Kai-knkodama galvažudžių.
lemento vardu radium.
nas Vokiety s nedrįso apsimti rios politinės Vokiečių parti
•
Nesenai toje wardoje buvo BUS ATIDARYTA MIESTO
but kanclieriu ir pripažinti ul jos ragina jaunimą organizuoPRIEPLAUKA.
nužudytu du jaunu politikie
PRANCŪZIJA IŠMOKĖ
timatumą. Prezidentas Ebert ties krūvon su Lenkais maiš
rių, D'Andrea oponentu.
SIANTI SKOLAS.
pagrūmojo rezignuoti, kuomet tininkais už Sileziją..
Po to D'Andrea turėjo sauMiesto prieplauka visuome
Paryžius, Geg. 12. — Vienas goties. Tečiau jis to nedarė ir nės promagpms
ant šalies ėmė rinkties juodi
Tik vieni sočijalistai prieši
(Municipal
vyresniųjų
Prancūzijos
valdi
debesys.
nasi tam veikimui. Jie sako,
galvažudžiai jį pagaliau n u t - p i e r ) bus atidaryta
Gegužės
ninkų
pasakė,
jog
Prancūzija
22 d.
Pagaliau susirado žmogus, kad toksai darbas esąs reak
vėre.
išmokėsianti
visas
Suv.
Vals
kurs apsiėmė užimti konclie- cionierių provokacija su tik
tijoms skolas. Sako, Prancūzi ŽMONIŲ DUOSNUMAS AI RENGIAMA PARODAVI' r i o vietą ir išgelbėti šalį nuo slu pakelti karą plebiscito plo
ja nenorinti tų skolų nei pa
MAS.
RIJOS REIKALAMS.
pragaišties. Tai katalikų cen tuose.. Bet ištikrųjų jie bijo
naikinimo,
nei
sumažinimo.
tro partijos vadas, Dr. Wirth. si, kad jiems iš rankų neišVaįnikų dienoje (Memorial
Antradienio vakarę Audito
režimas
J i s pasiėmė ant savęs visą at slystų jų šiandienis
koncertai, day), Geg. /30, Chicagoje ren
Nes ton šalin siunčiami bu rium teatre buyo
sakomybę, ant greitųjų sudarė Vokietijoje.
koalicijinį kabinetą ir patvii* Liuosas Varsa vai susisiekimas vusieji gen. Hallerio kareiviai, kuriame dalyvavo operų daini giamas milžiniškas gatvėmis
Berlyne tvirtina, jog VaršH- reikalingas kareiviams isren- ninkas MoCormack. Pelnas bu parodavimas paminėti žuvu
tino talkininkų ultimatumą. Jį
Airiją sius Europos kare kareivius.
vos valdžia neuždariusi Augš- gimas, uniformos ir ginklai su vo skiriamas fondan
parėmė pats Reicbstagas.
Chicagos ir apylinkių Lie
šelpti. Dainininkas McCormaek
Kad tik su tuomi pasibaigtų tosios Silezijos rubežių, kaip amunicija.
ji buvo priešingai skelbusi.
Be kitako Varšavos valdžia ir kituose miestuose rengia to tuviai Vainikų dieną, kaip kas
tie nesutikimai.
Varšava turi liuosą susisie ten siunčia ir sunkiąją lauko lygius tam pačiam tikslui kon metai, iškilmingai paminės Šv.
Kazimiero kapinėse.
certus.
artileriją.
P L A T I N K I T E "DRAUGĄ." kimą su Sileziią.

Vokietija Sutiko Pildyti Sąjun
gininkų Paduotas Sąlygas
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Sąjungininkai Pasiduoda
orams

I
.1 •

COUNTRY EDITION

ŽINIOS IS LIETUVOS
KAUNAS.
Svečiai nebuvėliai.

skirtą Latviams palivarką. ,
Nuo Latvių toko mums Rautezės dvaras, iš kurio LatviajJ
pasitraukė, bet iš tam dvarui]
priklausančio malūno jie pa
sitraukti nenori ir pastatė te
nai savo sargybą.
Taippat Latviai neatiduoda
priklausančio mums Laugėnd
dvarui malūno ir miško
iri

Šiomis dienomis į Kauną at
važiavo iš Rusijos, iš Čornaja
Padina, Saratavo gub. du vie
tos Lietuvių kolionistų atsto
vu: Jokūbas Gudas ir Pranas
Varnas, kuri uodu kreipėsi prie
Lietuvos valdžios, kad gavus
leidimą ir pagelbą gryžti L i e - ' S t e i n b u d v a r o m i * k u
Be to, praneša, kad Latvių]
tuviams kolionistams iš Sara
tovo gubernijos. J ų tenai y- kareiviai plėšriai elgiasi su j
Taip 3-čio|
ra apie 1,500 žmonių ir gy mūsų kareiviais.
vena nuo 1863 m. Daugiausia Latvių parubežinio pulko 10-,
užsima žemdirbyste,
vienok tos kuopos kapitonas Gučis pa
gyvenimo sąlygos paskutiniu sikvietė pas save stovėjueį
laiku taip pablogėjo, kad vie Dišeriškio vienkiemio pasienio
nas išėjimas belikęs gryžti į sargybos mūsų kareivį neva
Lietuvą. Atstovai
iš vietos kokiam tai dokumentui įteikti,
išvažiavę Sausio mėn. ir tik atėmė iš jo mūsų komendan
dabar per Maskvą ir Latviją tūros arklį ir balną ir-norėjo
pasiekė Kauną. Gryžta atgal sulaikyti patį kareivį, kuris
tečiau pabėgo.
šiomis dienomis.
Varšavos radio pranešimu
iš Vilniaus, Vilniaus dvarinin
kų sąjunga pasiuntė Pilsuds
kiui, Vitosui, Sapiehai, Himansui, telegramas kategoringai
parekšdama, jei Vilniaus kra
štas bus atiduotas " K a u n o ' '
valdžiai, visi stosią j ginklų
kovą. Panašią telegramą pa
siuntusi Vilniaus ūkio draugija^
Viščekaimio dvaras. (Vilka
viškio apskr.) Šio dvaro dar
bininkai labai nepatenkinti sa
vo dvarponiu. Kuomet skriau
džiami darbininkai.
nueina
pas jį ko prašyti, tai jis šau
tuvą ant pečių užsikabinęs iš
eina ir klausia: " k o norit*"
Pirmą žodį išgirdęs "ordinarijos, ar gyvuliams pašaro,"
pasako: " j u s tik "pričinių ie
škote".
Dvarininkas ir užveizda, ma
tydami ordinarninkus silpnai
organizuotus, visaip ir kamuo
ja juos ir tyčiojasi. Rugių jau
nėra, gyvuliams pašaras bai
giasi. Žirnių praeitų metų dar
neatidavė, o apie pridėjimą
6 pūdų visai užsigina. Tely
čioms pašaro visai neduoda.
Butus su valsčiaus priebaud a šiek-tiek- iš apačios aptai
sė, o viršus likosi be stogo;
pasirodžius debesiui, nežinia
kur pasidėti.
Darbininkams trūksta susi
pratimo ir vienybės.

Užpaliai, (Utenos apskr.).
Užpaliai yra šiek tiek laimin
gesnis kampelis. Čia ir Vokie r
čių okupacijinės valdžios at
stovai buvo žmoniškesni ir bol
ševikų komisarų mažiau buvo.
O dabar, kadangi čia daugu
ma ūkininkų yra pasiturinčių,
tai ir visai gera gyventi. Ži
noma, toli gražu
gyvenimo
sąlygos nėra tokios, kaip bu
vo prieš karą, bet sulyginus su
didžiojo karo meto gyvenimu,,
tai žmonės neblogai gyvena.
Užpaliečiai šviečias — nori
mokslo. Čia yra keletas orga
nizacijų, iš kurių žymesnės:
keletas politinių partijų, šau
lių ir Vartotojų Draugija, ku
ri turi savo krautuvę. Mieste
ly yra dviklesė mokykla; ma
noma, atidaryti keturklesę, bet
kaž-kodel traukiama metai po"
metų, o mokyklos kaip nėra
taip nėra. Suseina norintieji
leisti vaikus į mikyklą, pa
sitaria, pasitaria, ir vėl, kaip
mokyklos nėra, taip nėra, o
mokinių atsirastų.
Traukdamosi Rusų koruomė
nė, Užpalių miestelyje sudegi
no per Šventąją tiltą, žinoma,
parapijai sudėjus pinigų, buvo
pastatytas naujas tiltas, bet
dabar jis jau gerokai skylėtas,,
bevažiuojant gali arklys koją
išsilaužti, o dar geriaus sky
lėms prasiplėtus, gali ir visas
įkristi į upę. Kodėl jo neta£
so ? Gal parapija nori, kad val
sčiaus valdyba taisytų, o vals
čiaus valdyba nori, kad parpija tą atliktų.

Laukmeniškiai,
Kupiškio
valse. Čia 3 d Balandžio buvo
vakarėlis, bet nelaimingas, nes
del jo sudegė du klojimu, vie
Kaunas. Balandžio 13 d. bu
nas, kurame buvo lošimas ir vo Šv. Trejybės bažnyčioje pa
antras šalyje stovintis.
maldos už visus "Vaikelio
Spėjama, kad girtuokliai už Jėzaus draugijos" prieglaudų
krėtė. To kaimo kapinių var geradarius. Per Mišias giedo
tai ir bokšteliai buvo dengti jo prieglaudos vaikai.
cinkine skarda,
o šventva
giams pasinorėjo nuplėšti ją ir* GARSINKITĖS " D R A U G E . "
perdirbti, kaip spėjama į deg
tinės varymo įrankius. Gaila,
kad kas nepaieško.

PINIGU KURSAS.

Kaunas. Čia gaunama žinių
Svetimų šalių pinigų vertč, mai
apie nemalonius nesusiprati nant nemažiau $25,000, Gegužės 11
mus keliamus iš Latvių pusės,' buvo tokia pagal Mercliant*
naujai nustatant sienas tarp an and Trust Co.:
Lietuvos ir Latvijos.
Anglijos sterlingų svarui $3.99
Taip Vitkuškių palivatke, Prancūzijos šimtui frankų 8.20
tekusiame Latviams, Latviai, Italijos šimtli lirų
5.03
1.61
nieko neįspėję, nuginklavo sto Vokietijos šimtui markių
1.G1
vėjusią ten mūsų sargybą ir Lietuvos šimtas auksinų
.13
tuo būdu paėmė tą naujai pri- Lenkijos šimtui markių

DBAUQ*S

t

Penktadienis, Gegužės 13, 1921
SS5

t r U V I V KATALIKŲ DIENRAŠTIS
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DRAUGAS

a* kasdien* Išskyrus nedėldlenius.
PRENUMERATOS KAINA:
OCAGOJ IR UŽSIENYJE:
I Metams
$8.00
l Pusei Metų . . . . . . . < - / . • • • • 4 - 0 0
(V. VALST.
Metams • • • • • • • • » • • / . • • • $"«00
• Pusei Metų . . . > . . . . . . . * . . . S.00
Prenumerata mokasi lškalno. Lal« skaitosi nuo užsirašymo dienos
nuo Naujų Metų. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti ir
aas adresaa Pinigai geriausia sių] teperkant krasoje ar exprese "Moy Order" arba įdedant pinigus 1
gistruota laišką.

"DRAUGAS' PUBL. CO.
|S4 S. Oakley Ave., Chicago.
TeL Roosevelt 7791

Juros Laivynas.

Lietuvių Kolegija Ryme.
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dentais ir mų* profesoriais;
antras Ryme su mųs studen
tais einančiais { svetimtaučių
profesorių prelekcijas.
Lietuvos Universitetas *u
visais savo fakultetais turi bū
ti (respublikos apmokamas. Ry
mo kolegija turi būti grynai
bažnytinė įstaiga. 12 ar net 20
tūkstančių dolierių Lietuviai
tam tikslui turėtų surasti.
Kun. P. Budys,

•

•

LJSJ

^

Suv. Valstijų kongrese ve
(Pabaiga)
pildys katalikybės reikalavi
dami smarkus ginčai, ar karo
mų. Tokių atsitikimų mes tu
Rymas ir Kalbos.
laivynas didinti, ar palikti
taip, kaip yra šiandie. Žymi Beabejonės Lietuvos inteli rime ir daugiau. Įsivaizdinkikongreso atstovų dalis rūpina gentija turį mokintis svetimų me Lietuvos universitetą, ku
riame Fridrichas Kuršaitis ne
si sumažinti šalies išlaidas.
kalbų. Buvo laikų, kuomet Lie būtų galėjęs profesoriauti.
Kita atstovų dalis nori, kad tuvos inteligentui užtekdavo Kol mes gyvename tikrą žegmklavimasis jurose butų vi mokėti lenkiškai^ ar rusiškai. mės gyvenimą, tol turime žiū
sai sulaikytas nore neilgam Paskui mes priaugome tiek, rėti, kad mūsų universitete tu
laikotarpiui. Šitie atstovai no kad jau ir tų dviejų kalbų ne rėtų teisę profesoriauti tie, ku
ri bendros Suv. Valstijų, Ang išteko. Šiandien jųdviejų ne rie tiko į Karaliaučiaus, ar į BENDRAI, AE KAS SAU?
lijos ir Japonijos konferenci-* reikia, bet labai reikia Pran- Rusijos universitetų profeso
Senai pageidaujama katali
jos. Sako, ją galįs sušaukti cuzų ir Vokiečių kalbų. Pas rius.
kų veikimo akcijos vienybė
mūsų prezidentas ir bus "š- kutiniais laikais ir Anglų kai
Aš nešini protestantas, bet jau įvyko, bet kolonijos ar pa
rištas nusiginklavimo klausi ba įėjo į Lietuvos inteligenti aŽ ir 'balsuočiau ir reikalau
seks Oentrąf Su pirma Gegu
mas.
jos priedermių skaičių. Mums' čiau, ka4 Lietuvos universitete žės dieną tapo suvienyta Tau
Trečioji, bet mažiausioji, da kartais rodosi, kad jau čia butų protestantų teologijos tos Fondo, Amer.. Liet. Kat.
lis atstovų stovi už ginklavi turi liautis svetimų kalbų skyrius. Žydai, paprastai, sa Federacijos ir L. R. K. R. ir
U
KAPITALAS $250.00 C. o C
1%
vo teologijos skyrių rengia Sv, Vincento a Paulio Dr-jos
mąsi juroje. Jie priešingi by skverbimasis į mųs tautą.
IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kokiai ekonomijai ir konferen Bet taip nebus. Mūsų tauta jungti prie universitetų. Bet raštinės. Tai-gi kolonijų pagei
turi
susiekti
su
visomis
tautojei
Žydai
panorėtų
turėti
sa
davimus, Federacijos Tarybos
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
cijoms.
vo
teologijos
skyrių
Lietuvos
susirinkime Chicago je išreikš
Vienas žmogus negali
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokama ft
Pastarieji atstovai pažymi, mis.
universitete,
tai
aš
jų
norui
tus,
minėtų
įstaigų
Centrai
iš
4%.
jog Suv. Valstijos neieško ka siekti visų žymių pasaulio kal pritarčiau.
pildė, sudarydami vieną sekrePERSAMDOME SAUGOS D M U T t S , $5 metams.
ro. Vengia ir vengs visokių bų, bet vienos tautos inteligen
Iki šiol šitame straipsnyje tarijatą. Tikimės, kad koloni
tija
turi
siekti.
Protinga
Lie
kruvinų susikirtimų.Bet jei jos
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
kalbėjau kaipo Liefuvis. Dar jos, kurios rėmė vienijimosi
tuvių
apšvietos
politika
turi
bus iššauktos karan, reikės gin
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių ''
idėją, ją rems ne žodžiu, bet
porą
žodžiu
noriu
pridėti,
kai
rūpintis,
kad
mūsų
tautoje
di
tis. Gi tuomet nebus laiko gin džiausiąs nuošimtis žmonių Į ^
Čekius ir*Kredito Laiškus.
k a t a likas. Nematau k'atali- darbu. Laisvamaniai krikštaukluotis, kuomet priešas pasi mokėtų tas kalbas, kurios dau
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
kystei naudos bėgti šalin nuo ja iš džiaugsmo, sakydami:
bels į duris.
giausiai turi protinių brange Lietuvos universiteto, o kurtis "ana klierikalai" smunka."Į
me teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
Beto, jie sako, jog didesnis nybių, būtent Vokiečių, Anglų sau antrąjį katalikiškąjį uni Parodykime,- kad mes susivie-,
Suv. Valstijų karo laivynas ir Prancūzų. Ta apšvietos po versitetą.
niję norime padaryti savo vei- j
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių
litika
reikalauja,
kad
neliktuneš pasauliui taiką.
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis
. Katalikų uždavinys yra už kiraą tvirtesniu, našesniu.
me be galėjimo sutraukti į sa imti mums priderančią vietą Kolonijos prašomos paremti
iki 7 v-, vakare.
Šitame paskutiniame pasa vo apšvietos klėtį ką pasauliui
kyme yra daug tiesos. Šiandie dumia Italai, Ispanai, Olandai. savo tautos universitete. Jeigu tą bendrą idėją, nes tik suSuv. Valstijos yra visam pa Tarp tų antrosios eilės tautų mes galime sudaryti pilną ka vienytom pajėgom galėsime ką
294 Eight A ve., Kamp. 25 gatv.
New York.
talikišką universitetą,'tai mes nors didelio, naudingo nuveik
sauliui ne tik aruodas, bet ir Italai užima pirmą vietą.
Telefonas Watkins 2142
galime padaryti, kad mųs tau ti, nes "kur du stos, visados,
iždas. Beveik visos Europos
Pirklybos reikalai privers tos universitete visoms reika daugiau padarys ,, .
šalys joms lenkiasi. Jų žodis
3 EB
mųs inteligentiją mokintis lingoms mokslo šakoms butų Kolonijos, kurios nesilaikė
visur turi didelės reikšmės.
Skandinavų kalbų ir ne visai katalikų profesorių. Tegu tie vienybės veikime, tikimės, da
Va ką turtas gali padaryti! Įsi
• •• • » » • m mį
užmiršti rusiškai bei lenkiškai. savo mokslingumu ir pedago bar supras suvienyto veikimo
taisius dabar galingą karo lai
Dr. L E. MAKARAS
vyną, kasgi drįstų kelti gin Niekas nesako, kad visą sa ginėmis ypatybėmis pralenki svarbą, ir rems Katalikų Vei
Lietuvy* Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 10900 So. Mij>hig»n Ąve*
klą 11 Trims įvairioms nuomo vo jaunuomenę turėtume su nekatalikus tos pačios šakos kimo Centrą, s ^
10 iki 12 ryte: 2 lkl 4 po
nėms Kongrese beesant daug kimšti į Rymą, bet laikyti te specijalistus, tai mųs jaunuo Kas nestato, tas griauja, kas Vai.piet,
6:30 Iki 8:80 vakare
Duokit Okulistai Pritai
ginčijamasi ir prie aiškių išva nai apie 30 jaunų asmenų, ku menei nebus nei mažiausio pa neina bendrai dirbti, tas ardo. Residencija: 10588 Pcrry Aye.
rių diduma universitete siektų vojaus.
Tai. Pullman 842
Tai-gi supratęį jog vienybėje
dų neprieinama.
kinti Akinius Jūsų Akims
daktarato o koki 3-4 specija- Katalikams
profesoriams galybė, visi bendrai dirbki
Tuotarpu Anglija su Japo lizuottįsi, visi pramokdami ir mokslingump pralenkti'*iwk*- me naudingą Tėvynei darbą.
II
nija daro pažangą jurose, sta išmokdami itališkai, butų labai talikus daug lengviau yra pro
K. J. Krušinskas, sekr.
DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
fesoriaujant toje pačioje įstaitydina karo laivus ir gaminasi naudinga tautai.
IR CHIRURGAS
^
SENIAUSI SKELBIMAI.
Idant tuos tikslus pasiekus, goję, negu atskiroje.
karo priemones.
2901 Weat 22nd Street
f
ei.
Canal
6222
•
Pasaulinėse šakose mes tu
mūsų
kolegijos
viršininku
Ry
I.
Canal
€222
Res.
8114
W.
42nd
Street
Z
Skelbimai,
plakatai,
kartais
Iš Londono pranešta, kad
rime taip mažai žmonių, kad
38. 2114 W. Tel.
42ndMcKirvley 4 t 8 8 §
sakoma ofisės šiandien margi
Anglai dirbdina kokios tai na a me reikėtų pastatyti ne pirmą
Tai. M
visai negalima jų dalinti į du
na visus miesto patvorius.
jos rųšies nenuskandinamus iš karto pasitaikiusį asmenį,
mm
:rr=
universitetu.
Teologijos
srity
bet
vyrą
žinantį
ko
reikia
Toks
jų
naudojimas
yra
nau
laivus. Sako, jų nenuskandins
{*»•» W » « » » — » » — 1 » ^ I « » W » ^ I
——Si
je mes esame turtingesni. Jei
mokslui
ir
tautai.
!Tcl.
Yards
6666
Blvd.
8448
jas, bet jų išradinas yra labai
nei nardančios laivės, nei argu norime teologijos sky
Dr. V. A. ŠIMKUS
senas. •
motų šoviniai, nei orinės tor
Katalikiškasis Lietuvos
Jusų ak{s gal reikalauja gy
K i e t a m Gydytojas,
riaus profesorius padaryti tik
dymo,
arba pritaikymo akinių.
Louvr'o
muzejuje
(Paryžiu
pedos.
Universitetas.
Kaipo
Okulistas gailu duoti
rai veiklius, tai turime žiūrėti,
a Halsted 86. Chicago.
je) teko matyti seną skelbimą,
jums patarimą.
Kaip Anglija, taip Japonija Lietuvai pirmiausiai reikia kad jie nebūtu vien tik tos įs
Valandos: 10—12 U ryto 1—4 Ir
Aukso Filled $4, $5, $6, 7,
kurs priskaitomas Herodo lai
vakare Ned. 16—12 Ii ryto
daugiausia vaduojasi patrijo- universiteto. Tame universite taigos auklėtiniai, kurioje pas
$6, 69. $16.
kams. Skelbimas padarytas ant tmmt^m m » m » • „ - » » • » » » » »
>
Čysto aukso $6, $7, (8, $9,
tiniais jausmais. Jie sukelti be te reikia katalikiškos teologi kui ima profesoriauti. Butų
—
$10,
$11, $12.
akmens. Jame paskelbiama,
sivaduojant savo šalies laimin jos fakulteto. Tai dvi aiški if, tat naudinga turėti mųs teolo
» • • » • • • • • « • > • Į r l Įi i* • • • » 0 ^ — ^
Apsibuvęs ant Stata St. per
kad mirties bausme ginama pa Tel. Canal 267 Vak. Canal 8118
29
metus.
gu rytojumi.
turbūt, visų pripažinti tiesi. gų bendrabutį Friburge Švei gonims įeiti į Jerozolimoe tyažIStaisau žvairuma. Gylnu vi
sokias akių ligaa Išpjaunu tonSuv. Valstijose yra kitaip. Maža yra Lietuvių galinčių carijoje, Paryžiuje prie Insti- nyčios šventąją vietą.
silus.
Čia jei norima didinti karo būti universiteto profesoriais tut Catholiąue ir Washingto- Vienas dar senesnis aigiptie- Lietuvis Gydytojas Ir
FRANKLIN 0. CARTER
ne, D. C. prie €atholic Unilaivynas, tas noras, beabejo, ir jie ne visi yra katalikai
čių
skelbimas
nuo
146
m.
prieš
Chirurgas
M. D.
daugiausiai surištas su pasi- Mųs krikščionys-demokratai versity. Bet tiek daug neišsi
1821
So.
Halsted
Street
Kristaus
gimimą
yra
saugoja
pelnijimo "businessV 1 troški neturi ir neturės savo progra- galime. Padarykime tik du te
120 So. State St.
Valandos: l t lkl 16 ryto; 1 lkl 4
mas.
Jis
pažymi
dviejų
vergų
po plst. • iki 9 vakar*.
mu.
me paragrafo, reikalaujančio ologijos skyrių.
Valandos nuo t iki f.
pabėgimą ir žadama dovanu
Nedėliomis
nuo 10 iki 12.
Suv. Valstijų kongresas tu neįleisti į Lietuvos universite Vienas tebūnie Lietuvoje prie tam, kurs nurodys kame jie
GARSINKITĖS <'DRAUGE, »»
ri daug garbingi) vyrų, prakil tą p. J. Jablonskį, jei jis ne- jos universiteto su mųs stu- pasislėpė.
nių žmonių ir gerų patrijotų.
Bet jų tarpe nemaža ir tokių,
Jaksas.
*
gonų atstovus apsiginklavu ar kaip kitaip ją pavadinsi.
kurie daugiau nieko kita ne
sius puodais, torielėmis,čainin- Bet neišpasakytai smagiai,
ieško, kaip tik "business'o."*
kas, puodeliais, nuvedę į vir linksmai jaučias žmogus par | Perkėlė seavo ofisą po nom
|
tuvę
pripilstė
sulig
'
asmenų
keliavęs namon, savo tėviškėn. 14729 So. Ashland Arame]
Jei mums butų leista gin
draudžiama; mųs ešelonas da skaičiaus kavos, davė po 3/£
.
(Pabaiga.)
klavimosi jurose klausimu tar Pasilgimas begalinis, kurs ne 0
SpeoijaUstas
fl
•
vė
1800
rub.)
paleizdavo
visų
sv.
duonos
ir
1-8
sv.
medaus.
ti savo žodį, mes pasakytume, Švito visų nors jau vargo
J
D
i
l
O
V
V
,
a
O
T
E
B
V
i*
VYRU
LIGŲ
j
ešelonų per rubežių. (Ešelonas Visi tad nudžiugę garbavoja vienam buvo nuolatinė liga,jau Valandilosnuo l t lkl 12 taryto; n
pasibaigė. Bolševikų tvirtini 2 iki E5 po pietų; nuo 7 iki 8:
kad šiandie naudingiausia siu- suraukšlėti veidai, per skruos- susidėdavo maždaug ir 45-50 šiuos vaišius žmones.
Nedėliomis 10 kii 1
lomojį trijų viešpatijų konfe tus byrėjo džiaugsmo ašaros,
mai buk "namie nė to nebus" fi vak ai e Telefonas
vagonų,
kiekvienam
vagone
Drezel 3880
Pavėžėję kiek, liepia krausty
rencija, kuri galėtų sulaikyti nors kartą sulaukė tos valan
pasirodo klaidingi. Čia juodos
nun besiginkluojančias valsty dos, kada gal jau • ištrėmimo 25-40 žmonių). — Su Diev, ne tis iš vagonų, atbut karantinų,
bes. Gi nesiginklavinias pats laikas baigsis. Gyventi ilgiau* laimingoji Rusija, žinokis so kad ir paprastoj buvusioj ka skanios duonelės ligi valiai,
valgyk iki sočiai.
savaimi reiškia ramybę.
pas bolševikus buvo net baugu; vietų valdžia. — O kaip malo reivių manevrų stovykloj*
j . P. WAITCHES
Džiaugias jauni sugrįžę tė .
netikėtiems užmušimams galo nu kvėpuot tyru pavasario 6- Čia tai apžiūri sveikatų
wyer
RYTDIENOS UŽDAVINYS. nebuvo, tfieks nebauzdavo už ru, kur-kas dar maloniau ir geri aus sakant ne fizinę (nes vynėn,- nors žino, kad juos
I4ETCVIS ADVOKATAS
S. Ashland Ave.
tai. Kiekvienam žmogui miela jaukiau jaučias pervažiavusie tai nerupi) bet politiškų (jei laukia čia darbas (bet darbas Vakarais:Tel.4509
Yards
106 S
— Vakar dienos mokslas nu gyventi Kaip nuo šūvių iš Lie ji rubežių tremtiniaL.Visi kar bolševikas — keliauk sveik pašvęstas tėvynės reikalams Bien. Itoom 518—15t N. Clark St.
Tel. Randoiph 3507
curiuk) ir kokį laikų, dažniau visuomet
yra smagesnis),
galėjo medžiaginio pasaulio jė tuvos nė viens savo kailį sku tu ramiai atsiduso....
sia 7-20 dienų, palaikę, šiek džiaugias net tie senukai, kurie
gas: tai lengviausia. Palieka binę išnešti, taip dabar iš Ru "Jau sugrįžtu į Tėvynę
tiek valgidindami. veža toliaus pergyvenę "žemiškąjį rojų" MilIltUIHtgflIltltlIfltttltlIllilIlUlllllilIUU
suvaldyti žmonių pageidimus; sijos. Dar tiesa nevienam pri- Sveika, miela, Lietuva,
tas bus rytdienos mokslas la seidavo parubežyje tūlam lai Meilė dar mano krūtinėj — ir atveža į vieta. Sunkus tiesa pas bolševikus, perėję per že
Res.
1130 Indepcndence Blvd.
del
Tėvynės
nežuvo.
padėjimas tų, kurie liekas dar miškąjį karantinos čyžčių, ga*Telefonas Vau Burcn 8 t «
bai sunkus nors labiauš būti kui, kelioms dienoms, nusimin
nas. Tik tų dviejų kultūrų vie ti, prisėjus laukti eilės. (De Linksmas aš grįžtu atgal.. užrubežyje ir laukia, laukia, ii grįžti tėvynėn ir čia atiduo
kada galės šiapus pereit. Bet ti savo senus kaulus Lietuvos
nybė sudarys galop armonin- šimtys tūkstančių būdavo svar Tėvynė man laimę duos"...
gą ir palaiminta civilizacijų,— besnėse vietose). Bet laimin Vokietukai apsukrus žmo kelionės išvargintiems žmo žemelei amžių poilsiui. Visi tad Rusas Gydytojas rl Chlrurgan
Specijanstas Moterišku, Vyriško
dvasinę civilizacijų.
giausia atrodė valanda, kuo nės. Ypač puikiai moka pasiro nėms šios utelių karantinos sugrį&usieji tremtiniai sušun
vVaiku Ir visu chroniškų Ugu
VALANDOS: 10—11 ryto 9 S pa
met perėjus revizijai per vago dyt su savo tvarka sugrįžtan- yra tikras (žemiškas čyščius. ka vienu balsu: "Lai gyvuo pietų,
1—8 vak. Nedėliomis i o — 1 1 d,
Suv. Valstijų žmonėms kava nus (juos buvo galima leng tiems iš Rusijos tremtiniams. Nerasi moteries, ir ,net vyro, ja Lietuva, mūsų numylėtoji Ofisą* 8354 So. Halsted St., Ohlas*n
Telefonas Drover aaas
kasdien atsieina $X,000,000.
vai papirkti, nors buvo labai Pirmoje stotyje įšrykiayę va- Į kurs nepasirgtų ispanka (flu), tėvynė!''
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Juodųjų Žmonių
Skaičius Mąžta.
į Juodieji žmonės (nigeriai)
]ėra taip sveiki, kaip baltieji.
fas faktas patikrinamas beiyjnant vienų ir kitų gemaneiųįj ir mirštančiųjų skaičių. Toį apskaitymą ir palyginimus
kliko federalio cenzo biuro
pTashingtone statistikai.
Statistikas Emerson sako,
>g juodųjų žmonių mirtingu
mas New Yorke 70 nuoš. di
desnis kaip baltųjų. Federalio
anitarinio biuro valdininkas
frask pareiškia, kad juodo»žių mirusių skaičius 50 nuoš.
Praneša baltodžius. Pagaliau
Metropolitan Life Insurance
;endrovė tvirtina, jog tarp
ryvybę apsidraudusių juodųjų
monių mirtingumas didesnio
10 nuoš.
Tai-gi tos trys žinovų nuoonės neturi didelio skirtumo
me klausime.
Suv. Vai. cenzo biuras tvirna, jog juodųjų žmonių miringumas Šiaurinėse Valstijose
mr-kas didesnis, kaip Pietinėe Valstijose.
Suv. Valstijų armijos genealis gydytojas apyskaitoje
1919 metus pažymi, jog
uo visokių užkrečiamųjų ligų
•uodųjų kareivių mirė kur-kas
Jaugiau, kaip baltųjų.
Vidutinis amžiaus ilgumas
paltųjų vyru. yra 46 metai, gi
iuodųjų—37. Baltųjų moterų
p metu, juodųjų — 39.
į Įdomu pastebėti, kad juodųjų
hnonių gimimų skaičius yra
ygus mirtingumo skaičiui,
uuo tarpu baltųjų žmonių tarmažiau yra mirimų.
Kodėl gyvuoja tokie apirei&kimai, nesunku supras
ki. Klknato čia nereikia kal
inti. Juodųjų žmonių iuirtinjuniui čia kaltas jų didis var
das ir skurdas. Kuone visi jie
nra sunkiųjų darbų darbinin
kai ir pigiau apmokami už
maltuosius. Vos nežymi jų dar)ininkų dalis yra susiorganilavę. Baltųjų žmonių vis dar
įiekinami ir neapkenčiami.
Pietinių Valstijų medvilnės
plantacijose jie vis dar laikomi
jusvergiais, spaudžiami ir išiaudojami.
Chicagoje juodųjų žmonių
vena daugiau 100 tukstanių. Gyvena jie čia susikimše
japgriiivusiuose ir nesveikuose
butuose. Kiekvienam yra žino
ma, kuo ir kaip tie žmonės
foiinta su <avo šeimynomis.
Valdžios organai paduoda į\ ykusius faktus apie tuos neningus žmones. Bet neišroo priežasčių taip didelio miriea skaičiaus. Taipat nenuro
do, kaip butų galima pataisyti
tą nelemtąjį apsireiškimą.

r
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BALTIC S T A T E S BANK

Dr.F.O.Carter

I

1

E

DR. P. Z. ZALATORIS

Tremtiniai — V a r g o Žmones.

j DR. C11ARLES"SE"GAL]
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OR. h. A. ROTH,
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Penktadienis, Ge^uSfe 13,192f
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VARGONININKAS, suprantą* baž
nytinę muziką, tuojaus grali užimti
vieta prie Lietuviu Arentųjų Petro
ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa.
Kun.
S. J. čepananis, •
818 Fourth Ave.
Homestėad, Pa.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS LIETUVIAI AMERIKOJE.
AM. PRANEŠIMAS.
WORCESTER, MASS.
(Eltos Žinios.)
.

GUDIJA IR LENKIJA.

•

Balandžio 6 d. Karių Kliubo
salėje Gudų darbuotojas D-ras
A. CvLkavičius tarėjo labai įdomią paskaitą tema "Gudija
ir Lenkija". Gerb. prelegentas
pabrėžęs, Gudus neturint nie
ko prieš Lenkų tauta, kuriuos
tautinės 'kultūros
kovotojai
Vilniaus universito laikais iš
kėlę ir Gudų tautinį atgimimą
ir kurio politiniai kovotojai
1888 m. sukilimo metu dar kar
t ę prisidėjo ir prie Gudų tau
tinio atgimimo judėjimo, kuo
griežčiausia pasmerkė dabar
tinės Lenkų imperijalistinės
ponų valstybės pastangas pa
vergti Gudiją. Tos Lenkų val
džios pastangos pavergti Gudi
ją reiškiasi įvairiais budais.
1). Tiesioginiu Gudijos inkor
poravimu Lenkijon, kaip pro
vincijos; 2). Didžiosios istori
nės Lietuvos arba ir Gudijos,
k a | p jos dalies, sujungimu su
Lenkija senai sutrukusia Liub
lino unija, kurios negalį* dar
- atsižadėti Lenkai; 3). Gudijos,
arba jau paminėtos Didžiosios
istorinės Lietuvos, kurią, esą.
Lenkams pirmiau tektų atsta
tyti prieš Lietuvių ir Gudų
norus federacija su Lenkija;
4). Kantonų sistemos konfe
rencija, kurioj Minsko kanto
nas turėtų jungti Gudus, Vil
niaus kantonas-vadinamus Len
kus arba sulenkintus Lietu
vius ir Lenkais skaitomus (Ju
dus katalikus, ir Kauno kanlonas-Lietuvius, ir kurie kanto
nai, Lenkų supratimu, turtda
rni savo centru Vilniaus Lenku
kantoną, į kurį linktiL kaip du
sparnai, Minsko Gudų kanto
nas ir Kauno Lietuvių kanto
nas, butų Lenkų įtakoje ir su
laiku visai susidėtų su Lenki
j a ; ir 5). Previzoriumo auto
nomija kantonų sistemos pa
vyzdžiu: Minsko Gudų, Vil
niaus Lenkų, kuri sritis eitu
plačia j u o s t a nuo D v i n s k o per

Vilnių ir Gardiną į Lenkiją, ir
Kauno Lietuvių, kurie autonomingi kraštai, laikui bėgant,
Lenkų numatymu, ir vėl visai
prisidėtų prie Lenkijos.

.

Gerb. prelegentas, aiškiai įrodęs visų paminėtų būdų pra
gaištingumą Gudams, išvedė
Gudus privalant nieku būdu
nenusileisti imperijalistiniems
• Lenkų dabartinės valdžios po
nams, turintiems begalinius Že
mės plotus Gudų krašte ir da
bar manantiems išparceliuoti
juos Lenkijos Lenkams, nieku
būdu neleisti Lenkams žalia
medžiaga, ypač linais, miškais
ir šienu, turtingą Gudų kran
tą atskirti nuo pasaulio rinkų
ir paversti jį į galimiausiai
išnaudojimą koloniją, lygią
Afrikos kolonijoms, ir visomis
pajėgomis siekti nepriklauso
mos Gudų valstiečių respubli
kos (prelegentas pabrėžė, esant
klaidingą siekimą ūkininkų ir
proletarų arba visų t proletarų
respublikos). Prelegentas tvir
tai Jikėdamas Gudų respubii• kos nepriklausomybe, baigė
savo paskaitą džiaugsminga
viltimi, kad Gudų kaimynė Lie
tuvių tauta, jau sukūrusi ir
sustiprinusi savo nepriklauso
mą valstybę ir taip pat griež
tai priešinga Lenkų ponų val
džios grobimo siekimams ir
dabar jau galinti statyti savo
narsią, ginkluotą pajėgą prieš
Varšavos ekspansiją, būdama
.«* brolingai susidėjusi su Gudų
tauta, padės jai iškovoti ne
priklausomybę

Worcesterio Lietuviai kata
likai pirmoje eilėje stovi Lie
tuvos gelbėjimo darbe, kaip
tai pirkime L. L. P. Bonų,
rėmime Tautos Fondo.
Bet kaip kviečių dirvoje
randasi kūkalių, taip Worcesterio tėvynainių tarpe randasi
gaivalų, kurie ir-gi "darbuojasi \
Gegužės 1 d. minėti gai
valai, t. y. raudonieji minėjo
metinę šventę. Savo pašiūrėje
buvo surengę prakalbks, ku
riose kalbėtojas susiriezdamas
šmeižė katalikų veikėjus. Prieš
prakalbas
išmėtytuose pla
katuose buvo sudėta visos jų
senos giesmės, būtent :Lietuvos
valdžia susideda iš ponų, ku
nigų ir jų šnipų. Girdi, tokiai
valdžiai nereikia duoti nė vie
no cento ir nepirkti Bonų. Ki
taip busite išgamos.
Tai tokių žmonių yra mūsų
tarpe. Veltui jie aušinaJburnas
savo senomis giesmėims. Su
sipratę žmonės tik juokiasi, nes
žino kokia yra Lietuvos val
džia.
Kada buvo pardavinėjami
Liet. paskolos bonai, mušą
raudonieji visus stulpus nulip
dė poperomis, kad niekas ne
skolintų pinigų.VienokVVorcesterio Lietuviai daugiausia iš
pirko bonų, nes už $130,000.
Tai-gi, lai raudonieji remia
sovietus, lai jie važiuoja bol
ševikų " r o j u n " ir tenai džiau
giasi, o mes, broliai katalikai,
remkime savo Tėvynę Lietuvą,
žmonfų išrinktą valdžią ir kel
kime trispalvę vėliavą; rody
kime pasauliui, kad ir mūsų
tėvynė jau laisva, nepriklausoma respublika.
GaloJ) turiu pažymėti, kad
L. R. Kryžiaus Rem. d r-jos
skyrius pardavinėja lapelius.
Lapeliai yra trijų spalvų: gel
toni — $3.00, žali — $2.00 ir
raudoni — $1.00. Visi tris su
daro Lietuvos vėliavą. Pinigai
skiriami nupirkimui ambulanso vežioti sužeistus Lietuvos
kareivius. Darbas gerai sekasi.
Gaila tik, kad iš mūsų kolo
nijos retai telpa " D r a u g e " ži
nių. Išrodo lig čia nieko ne
veikiama.
Žvalgas.
WEST PULLMAN, ILL.
Geg. 14 d. pastangomis pa
rapijinio choro, kuriam vado
vauja J.Karečka, rengiama va
karas. Apart choro, programoj
dalyvaus broliai Kanoverskiai,
iš Clevelando, Ohio.
West Pullmano ir apylinkės
Lietuviai, o taip-gi ir Chicagos
Vyčiai nuoširdžiai
prašomi
atsilankyti.
Po programo šokiai.
Vakaro pelnas skiriamas itaisymui naujų vargonų Š š .
Petro ir Pauliaus bažnyčioje.
Vytis.

BRONE URNEŽAITĖ (Lithuania,
Raseiniai, Raseinių apskritie* valdy
ba) paieško savo tetos ANICETOS
STANEVIČAITES — BUTKIENĖS,
paeinančios 18 Mernaiteljų kaimo,
Rietavo valsčiaus, ir dėdės Hilerijaus
Stanevičiaus, to paties kaimo ir vals
čiaus; 1918 m. jie buvo Chicagojc.
Prašo rašyti i Raseinius.

LUCKY
STRIKE

Simpson. Pa.
Davė po $5.00: A. Makūnas,
M. Bartkus, J. Rastauskienė,
K. Vengraitienė.
Davė po $1.00: M. Radulskienė, M. Kanparevičienė, A.
Liurauskienė, B. Siuzinskis,
Žilinskas.
Viso $25.00.
Visiems aukotojams nuoširdingiausia ačiū.

S. D. LACHAW1CZ
LIKTU V YH GRABORTUS
Pttaraauju laidotuvėse kepltisturi*. IMI
kale metdila a t-įšaukti. • n u o
bMit» titsmasdtstl
3814 W . 2ard FL
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FOTOGRAFU ATYDAI.
Ant randos studlo arti Dievo Apveizdos bažnyčios, geras langus, dide
lis storas viskas gatava eik ir dėk
bizni.
Savininkas
3202 So. Halsted St.
(J. R.)
BARGENAS.
Pigiai parsiduoda Grocernė, blokas
nuo Lietuvių bažnyčios. Turi būti par
duota į trumpa laiką. Priežastis va
žiuoju i Lietuvą. Atsišaukite.
A. G.
1736 W. 47 Str.
Chicago, IlL

BXTRA!!

FARMįĮ BARGENAI,

Neužmirškite aplankyti Booto No. 7 Used Car Sttow ku
ris prasidėjo Coliseum, Gegu
žio 7 ir tęsjs iii Gegužes 15.
Used Car Show bus atda
ras Nedėliomis.

dirbama 40 akerių užsėta kviečių
30 akerių dobilų likęs vasarojus.
Triobos geros stuba, banie viatinikai, kiaulininkai, kietis, garage is
tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi
sos kokiu tik reikia prie ukes 2
mylias nuo miesto kaina $1,100.

5722 S. Winchester, gražus 7 kam
barių mūrinis namas aržuolo ir rau
donmedžio vidus, elektra, lotas dide
lis miegamieje porčiai, duris su veid
rodžiais, savininke našle turi, butl
parduota .trumpų laiku. Kaina $8,500
Namas 5719 VVinchester, parsiduo
da už $1590.00 mažiau negu kainavo.
Atsišaukite.
Caliill Bros.
5501
S.
Asldand
Av. Tel. Prospcet 580
80 akerių 50 dirbamos 30 miško

Scripps-Booth
Wescott
Chummy,
Franklin, •
Studebaker,
Overland,
National,
Buick,
Velie,
Chalmers,
Maxwell,
Elgin,
Paige,
Dixie Flyer,
Cole,

1*00.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00

Nereikia
Nereikia
Nereikia
Nereikia
Nereikia

Kreipkitės

,

Oldsmobile,
Chevrolet,
Fords,
Dodges,
Apperson,
Wiilys-Knight
Marmon,
Cole,
Reo,
Paige,
King 8,
Kisseį
Templar (Cal.
top),
Nash. 1920.

2384 South Oakley Avenue.
Tel Roosevelt 7791

Long — distancc i-lcfcnp patarnavimas • .

labai daug pagerėjo.
Linijos iš Chicagos nėra tankiai užimtos,
užtat patarnavimas yra greitas ir geras. Biz
nieriai kurie vartoja long distance telefoną
randa dideli užganėdinima nes reikalus at
lieka greitai ir atsakančiai.
Pamėgink.

mėn.
Mok.
Iškalno
325.00
175.00
100.00
80.00
35.00
175.00
40.00
200.00
46.00
200.00
50.00
250.00
55.00
300.00
60.00
350.00
65.00
400.00
mortgage mokėti
brokerage.
notarių mokėti
taxn mokėti
freighto mokėti

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
t'.>

DRESMAKIKG
COLLEGES
[««05 S. Halsted, 2407 W.
1850 N. WeUs 6t.
187 Mokyklos Jon^t. Valstijose,
Moko Siuvimo, Patterng Kirpi10, Doslgning blsniul ir narnama j
Vištos duodamos dykai. Diplomai.]
[o kalas lengvais
atmokėjlmaia|
lesos dienomis ir vakarais. Pajikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, pirmininke. 1

±

MitchelIAutoCo
2828
2S34
Mk-higaii Ave.
Mįrhigan Ave,
Pertaisyti karai parduodami abejose
krautuvėse
•

DR. G. KASPUTIS 1

nuo ugnies

JONAS P. EVALDAS,
840 West 33rd St.
Chicago, UI.

Šią didelę kompaniją
valdo. L i e t u v i a i

Canal

8918

9

DR. C Ji CHERRYS 3

LIKTU VIS DENTISTAS ' (
[2201 West 22-nJ & So. Leavltt St-J
Cbicaso
f)Valandos: 9:80 A. M. to IS N . 2
#
1:00 P. M. to 8:00 P. H. a
=:

=:

s:

•

V. W, RUTKAUSKAS

nišas

«f 19 SOUTH LA SAU.E STRCCT
C H I C A G O . ILL

mūsų nauja tvirtovė

ADVOKATAS
Ofisas vidomiestvj
ASSOCIATION BLDG.
l t So. La SaMe St.
Valandos: 9 ryto iki i po pietų
Panedeliais iki 8 vakare
Nedėliomis ofisai uždarytas
19—.»

Į W S W S W H S O ^ s

• » » » • » » »

Pranešu--Visiems viengenčiams, kad aš, kuris turėjau aptieka
po num. 3601 So. Halsted ir paskutiniam laike Cicero,
dabar tūrių aptieka ant Town of Lake po antrašų:
4659 So. Hermitags Ave. Gor. 46-th Street

1
•

j

F. A. JOZAPAkTIS, R. PH.
Savininkas ir Aptiekorius.
Telefonas Boulevard 7078

American & Red Star Lines
Tieeogialg

Patanutrim*

N E W Y O R K IR H A M B U R G
j

Geriaahias kelias Lictaiiaon ir R
Didiiausi Moderniški Laivai

MINNEKAHDA (Naojas)
Gegužio 21
(3rd Kliasas Tiktai)

AfANCHURIA
Birželio 2

MONGOLIA
Birželio l t t

N « W YOEK — SAMBURG — LIBAU ir DANZIG
LENKIJĄ GEGUŽIO 26
T-< *' i * 1'UMM JĄ I vu Va:iui i C.UuuiU. Si^U.OO
Iretia Kltaoa II New Vorko 1 liepojtj $132.00
T***1**, kUH& Pf/"^1**1111 .l* 1 ** dldHsm dininsr kambaryj, kur taniai jiems
patarnauja, r t daryt L kambariai re&ęrvuoiaaii molitirims ir vaikaias. Atsiiaakfte

John Ru ski n
BF.'iT

ANO

ntGGESf

CIGAH

Juo dauglao rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
Pareikalauk mūsų Kataliogo So. 4.
I. I. Lewls Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij.

Generalini Agentai dei Vidurines ir Rytinės Europos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Is KeW

Torko Tiesiai i

BREMENĄ, DANZIGA ir LIEPOJŲ
ANTIGONE išplauks Geg. g, Wrž. 15 d ir Liepos 2g.
SUSQAIEHANNA išptauks Geg. 21, Liepos 5 ir Eugp, 28
Hl'DSOK. išplauks Geg. 28, Lief>os 13 ir Rugp. 30
Tiesiai per Uepojų via panzig./ Persėdant iš laivo į laivą.
Atslšaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai
100 BT. La Salle et., Oatoago, m .
Tel. Franklsn 4180

Ofisas DidmiestyJ:
**+*

29 South La Salle Street
Kambarts 894
Telefonas: Oontral ftisa
mmm

• ! • w » « • • • o ^ • '•<• • m mm •>

Vakarais, 818 W. 83rd 8t
Telefonui Yards «M«

<•*'

mmm

nW^-^ii»-^M ».
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Jeigu Nusidegi »

1I
II

-

STEAMSHIP
COMPANY. Iii

Ai.

ADVOKATAS

— M M 1 M « #S»

SL WW* muiI^Wmm^fr^mį ^^P»
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Lietuviai, apsaugokit
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

H M

CHICAGO, IliUNOIB
Telefonas Vards ROM
Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto:]
^5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo-j
nmiiis nuo 5 iki 8 va], vakare.!

S

JJTel.

Tu gali nedirbama &mė pa
versti į tikra rojų. Išdirbus
žemė gali piningus padvigu
binti į keletą metiL Žemė gali
ma dabar pirkti po $25.00 už
akrą j trumpa laika tą pati iš
dirbta žemė bus verta po $125
už akrą. Kuomet atsibos tau
vergauti mieste, tuomet gali
kraustytis ir ramiai sau gy
venti ana ūkės Wisconsine.,

Lietuvių Agentūra.

i '

LIKTU VIS DJUNTĮSTAS
4711 SO. ASHLAND A V E I l l
arti 4i-tos O a f o s
(Valandos: ano t , ryto Iki 9 vak
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare

——

3107. So. Morgan Street

AA.SLAKIS

MUZVXOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos ir
Komposicijos
•091 N. Western Ave.
Ohioago, m .

M

Dr. C. Z. Vezęlis

=

Dr. M. Stu

Tel. Randolph 1891

MARYAN S. R0ZYCKI

Dr. Milės Nervine

YVisconsino Žemė.

ir

/gg?i;» .5 SSS£=:£SSg:: : J S g f t r š r = r ^

Telefonas Armttage #770

Pranešam mu»į gerb. koetumic
ATDAKOS
ri&m, kad dabar turime keletą ne
DIENOMIS
paprastai Gerų Bargenų, kaip t a i :
VAKARAIS
namai pagyvenimui, biznio namai,
NEDALIOMIS
Storai, saliunai ir t. t. Viską par
Telefonas Victory
duosime ant tinkamiausių ir pa
rankiausių sąlygų. Galima įmokėti VA2INEK1S KASDIENA.
dalį o paskui randos visa išmo MOKĖK SYKI Į MENĖSI.
kės. Suteikiam paskolas. Klauski f
.
.
.
H
JI
10 akerių užsėta kviečių 6 naujų
te tuojau Real Estatc D e p t , vedė
dobilu 6 alfa — alfa 10 komų
Dr. 0 . VAITUSH, O. D.
jo, J . J . Krasowski, Vice-prcs.
10 avižų, bulvių ir u . puikus so
LUETUVI8 AJUV SPBOaUtTaS
das apie 100 vaisių medžių, upe UNIVERSAL STATI BANK
Palengvina visų akly
tempimą kas yra
l i s ' t e k a per farma, gera murinę 3252 S. Halsted St., Chicago.
prlelaatiml ekaudeilmo galvos, svaigu
stuba 10 kambarių ir geras skiepas
lio, aptemimo, nerTel. Boulevard 701
votuma, skaudančius
ir uiaideguslua karieta aklu kreivos akru.
"furnace"
šildoma vanduo ir
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam.
Daroma egsaminas lektra parodantis n u maudynės stuboj taip. kaip miesto
liausiąs klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
tai, toli ir eiti matantiems pagalbsta. ser
geros barnes kiaulininkas, vistiningėkite savo regėjimo ir Vaikus einančiu*
mokyklon. Valandos: nuo 13 iki 8 vakaro.
kas, kietis mašinoms pašiure-garaTūkstančiai kentėtojų nuo Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po piety.
ge. Laukai aptverti dratinėms tvo
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
nemiego
roms. Kaina $7000.
T s l s f s s M Drover 9 f « * .
negrumuliavimu
Turime ir mažesnių f armų kaip
dispepsijos
atvažiusite pas mus, mes apvešime
parodyti visas ukes kurios tik ge galvos skaudėjimo ir kitų ligų, •Telefonas Boulevard 9199
ros. Ūkės geriausia pirkti nuo pa
randa pagelba vartojant
čių savininkų nes agentai nusuka,
1
DHKTISTAS
nusipirkus čia uke džiaugsiesi nes
8331 South Halsted Str.
čionai8 visi Lietuviai gražiai gy
Kodėl T U Nepamcgini?
relandoa: 9 — l t A. M.
4
1—6| T—8 F. M.
S
vena,. Reikalaujant daugiau infor
Ar esi vartojęs Dr. Milės
AnU-Pam PiUs?
macijų rašykite pažymėdami kiek
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO
turite piningų pradžiai, tuomet
^•»#9>»tsst>#»4»s>s>#S>s)#»s)s>OsMt
mes galėsime J u m s nurodyt kokia
farma galima nupirkti su tiek /ZS
Tel. Drover 7041

ANT PARDAVIMO

.

. r:

=:

DVI KRAUTUVES

ATSIŠAUKIT TUOJAUS,

Gal tas tau pagelbės.

Get acquainted w i t h the m o n e y and time ssving
** station t o stadon " service, explained on Page X
of the carreot issue of the Telephone Directory

Išmokesčio Pliano

tos dienos Gegužės rasis pas

"DBAUGAS"

FIRST

Improved Long-Distance
Telephone Service ;

paroda vartotų karų iš 100 ga
lima pasirinkti.

gera ganikla 10 akerių užsėta kvie
rr.
=
=r
*
.
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
APMAINYK
SAVO S E N A
KARĄ
bariu stuba gera barne 3 arkliai
ANT PARDAVIMO.
Tavo senas karas apmainomas ant
8 melžiamos karves 7 priauganti
naujo atrokuojant jo vertė.
Ice Cream Parlor
veršiai 3 dideles veislines kiaulės
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna
50 vištų 1 šuva 3 kates visos ma
gvarantija kaip nauji.
Su pragyvenimo kambariais,
šinerijos kaina • $5,700.
tyroje miesto dalyje.
Visi neparduoti karai po 15i
40 akerių 4 mylios nuo miesto
gera žemė geros triobos 5 kamba
rių stuba pusėtina barne puikus
sodas 100 medžių oboliu 50 pieių
2% akerių žemvuogių kaina $3,000
80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk
los 2 mylios nuo miesto, puikus so
d a s užsėta kviečių ir dobilu po visa
sĮnhysklepąg gura barne su gyvu
liais ir su mašinoms kaina $6,600
120 akerių tik Vi myHų nuo
miesto 60 dirbamos kita gero miško
ir gera ganikla upelis teka per lau
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
ros triobos sodas kaina $7,000.
60 akerių 50 dirbamos, kita ga
niava ant pat miesto linijos žemė
geras molis su juodžemių maišytas

SERVICE

Mitchell Auto Co.

Ant pardavimo namas 5753 So.
Peorta Str. 2 pagyvenimų 7-8 kam
barių aržuolo ir raudon medžio, vi
Kurie norite pirkti farmas tai dus I trimuotas. Namas 29 pėdų plo
čio, tile vestibule Ir vanos, lotas 37 % Mėnesinio
nepraleiskit šios progos.
pėdų statytas
per pati Peterson.
Kaina
$14,000.
100 akerių farma gera žemė visą
K a r o kaina

K. DAUNORAS.
Custer, Mich.
AUKOS ftV. KAZ. VIKNUO Box 7
LYNUI.

.

"

— —

" •

aprišk žaizda ir užde
foriMtUIUm"

Iflentholatum
KaiaMo Ir «reiui užgydo

.
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Penktadienis, Gegužės 13,1921
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CHICAGOJE.
IŠ FEDERACIJOS APSKRI
ČIO SUSIRINKIMO.

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

Geg. 10 d. Aušros Varią
par. svet. A. L. R. K. Federa
IŠ. BRIDGEPORTO.
cijos Chicagos apskričio buvo
, Mėnesinis susirinkimas. Pirm.
Geg. 8 d., 7:30 vai. rytą,
M. Saldokas atidarė susirin
virš šimtas par. mokyklos mo
kimą^ dvas. vad kun. F . Ku
kinių pirmu sykiu prisiartino
dirka atkalbėjo maldą.
prie Dievo Stalo, priėmė Sv.
Kun. I)r; Jg. Česaitis išrei
Komuniją.
škė norą įstoti
Federacijos
Klebonas, kun. M. Krušas,
Chicagos apskritin. Susirinki
su iškilminga procesija vedė
mas džiaugsmingai sutiko jo
mokinius iš mokyklos į baž
tą pareiškimą ir jį savo tar
nyčią. Pats klebonas pasakė
pa n priėmė".
pamokslą. P-nia L. Sabonienė
Kun. Prof. Pr. Būrys pata
padainavo
solo per Mišias.
rė pasinaudoti tokiomis šio
Bažnyčia buvo gražiai išpuoš
miesto įstaigomis, kaip Field ta. Žodžiu — viskas buvo iš
Museum, Art Institute ir tt. kilminga. Žmonės skaitlingai
Nurodė jų indomybe ir naudą atsilankė į bažnvčia.
jas lankant ir padavė suma
nymą, kad skyriai parūpintu
Geg. 12 d. Šv. Jurgio par.
žmones, kurie tinkami
butą
svet. Šv. Jurgio mokyklos asavu kolionijų tautiečius pa
lumniečiai rengia
šeimyninį
vedžioti po tas įstaigas, apie
vakarėlį. Programa bus indonesuprantamus daiktus jiems
mi.
paaiškinti. Federacijos apskri
tys galėtii parūpinti žmogų,
IŠ CICERO, I L L .
kuris pirmiau tuos kolionijų
vadus, pervedės kelis kartus
per muzėjij, institutą ir tt. iš Geg. 10 d. Šv. Antano par.
svet. Kat. Spaudos dr-ja turė
lavintų į tikinamus instrukto
jo susirinkimą. Nutarta įreng
rius. Susirinkimas tą sumany
ti agitacijines prakalbas. Iš
mą priėmė balsavimu.
rinkta komisija tuo pasirūpin
Kun. Prof. Pr. Bučys ir p .
ti. Daug nepasitenkinimo iš
M. Žaldokas pranešė apie sa
reikšta vietos " D r a u g o " avo įspūdžius, gautus Federa
g e n t u . B e t t a s klausimas be
cijos Tarybos
suvažiavime
nieko paliktas.
Kovo 9 ir 10 d. Cbicagoje.
Organizatorius savo rapor
tą išdavė.
Kun. Prof. B u č y s pranešt',

jog del svarbių priežasčių ne
galėsiąs daugiau dalyvauti su
sirinkimuose.
Prašė pal "mo
suoti jį iš Projektų Komisijos.
Kito išėjimo nebuvo kaip su
tikti paliuosuoti. Į jo vietą iš
rinktas kun. Dr. Ig. Česaitis.
Susi ri n k i ma s prašė skyrių
paraginti savo kolionijų na
rius, priklausančius prie Pro
jektų Komisijos, lankyti tos
komisijos susirinkimus.
Kun. Prof. Pi*. Bučys trum
pai pakalbėjo apie svarbą ir
naudą Kat. Spaudos dr-jos.
Susirinkimas nutarė
varyti
smarkią agitaciją katalikiškos
spaudos reikale.
Susirinkimo pabaigoje kun.
F . Kudirka atkalbėjo maldą.
Rep.
Praeitą parą Cbicagoje pa
vogta 14 automobiių.
PLATINKITE

"DRAUGĄ."

DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJA.
Mokyklos kronika.

Chicago, UI., ražt. — A. Z. lllllllilllllllliuilllllllllllllieillllllinfllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillillillllllllllllllllinillilltiiflilllllilillfflllllliiflllllllltlllllililif
Bislis, 1511 S. 49 C t , Cicero,
UI.
Niekados Pirmiau N e B^S7^F*^!P^II
~
Liet. Darbininkų Są-gos Ch.
buvo Siūloma Tokios •
^K£P££Šfc^A7C4&^M
^ 1
Vertės Dalykai Dykai.
Apskritis, linki laimingos ke
Kodėl nepasinaudoti
proga
dabar kol dar
lionės važiuojančiam Lietuvon
nevėlu. Mes turime tik
"Darbininko"
redaktoriui,
tai 500 šilu ranka dir
btu staltiesių su viso
Pranui Gudui.
kiomis kvietkomis, kletkutėmis, kurias pasių
•Sekantis susirinkimas bus
sime jums dykai Jeigu
jus mums
prisiusite
Gegužės 28 d~, 2:30 vai. po pie
užsakymą ant 4 ferantų, Šv. Kryžiaus par. svet.,
ku nevėliau kaip 30
dienu nuo dabar.
Town of Lake.
Tiktai
pažiūrėk J

I Naujas ir Interesingas Pasiulijimas-Dykai Staltiese Dykai! f

Masu parapijinės mokyklos
mokiniai dažnai pasirodo sce
noje. J i e ją pamėgo, savo ro
lės vaidinimo metu rūpestin
gai atlieka. J ų dailės skonis
bręsta.
Bal. 22 d. jaunieji artistai
sulesė: " K ą veikti be moti
šias gražias ferankas
nos", vaizdelį " M o k y k l a " ir Į Susirinkimas uždarytas mal
kurios čia parodytos
ant paveikslo,. kurios
estetinį mankštymasį *' G im- da.
bus tikra pagražinimu
nastika". Buvo ir daugiau jų
jusu
langu. Jos yra
Rap. Andreliunas. pirm.,
vėliausios
mados, pa
metams tinkamų* priedelių.
dirbtos
taip
kad vienos
A. Z. Bislis, rast.
ferankos
užtenka
ant
Veikalėlyje " K ą veikta be
vieno lango.
i^^B
__„^^^^_^^^_^^
motinos", tėvo rolę atliko A.
Ju artistiški išmezgimai ir garantuotas ranku darbas joms priduoda įE
IŠ TOWN OF LAKE.
išvaizda
$15.00 vertės ir niekur kitur negausi už mažiausia kaina, o j=
Garbaeauskas, brolio — A.
mes jas siūlome tiktai po $2.95 už viena, bet jeigu tu užsjsakysi del j=
Laurinaitis, sūnų — B. SubaiAlumnų 1 kuopa pasikvie 5 keturių langu tu sutaupysi $1.00 nes mes jas tuomet parduosime už $10.80 ir prie tam dar duosime gra- jr
Dykai.
v
—
'
'
E
tis. S. Mejeris, B. Šaltimieras. tus bridgeportiečius alumnus 3~ žia Staltiese
Atsimink kad šis specijalis išpardavimas yra tiktai del šio mėnesio. Užtai veik greitai, o niekados nesi- £
Veikalėlio mintis yra ta, kad surengė vakarėlį su programa, S gailėsi. Nesiųsk mums piningų. Tiktai pasiųsk kuponą su 35c. stampomis ant pačto lėšų. Kitus užmokėsi U
E kaip daiktus pristatys jums i namus.
ferankas a i S
KUPONAM. —_ Gerbiamieje:—Malonfkitr man prisiųsti
šeimynai
netekus
motinos kuriame, apart dvasios vado 1
karia* įdedu 35c. del persiuntimo lėSų. $10.50 a* užmokėsiu kaip aplalk>*iu daik
UNION SALES CO.
tus. Aft tilniftakau keturias kr.d šaučiau staltiesė DYKAI.
—
nors ir graži šeimyna pakrin kun. Martinkaus, dalyvavo ir J
Dept. 19§
Vardas
••
—
Adresas
SS
3023 W. Chicago Ave.
Miestas Ir Valstija
S
ka, o dažnai negerais keliais organizatorius kun. N. Pakal •5r
^ ~ dlilcago, 111.
Mes garantuojamus jums tikra uiennėdinima arba piningus KugTaiinslme atgailos. S
nueina.
nis iš Chicago Heights, UI.
T7iiiiiciiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiit2ifi»iiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTi
" M o k y k l a " išrodė moki
niams visą nelaimę be draus
mės augančio jaunimo. J i e ap
sileidę, neatsargus, nenuosek
lus, vienu žodžiu "Molio Motie j a i . "
Mergaičių " G i m n a s t i k a " sa
vo ritmingais, plastiniais ju
dėjimais džiugino visą publiką.
Be to buvo: mergaičių drilius, dainų, deklemacijų. Pa
ko

Pirmiausia kalbėjo progra
mos vedėja Z. Bajoriniutė. J i
pabrėžė, kad bendrai veikiant
daug daugiau galima nuveikti
gerų darbų.

~1 IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHinilllllllllllllllllllllllUIIIJ

Kt

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja St metai
Ofisas S14t So. Morgan B l
Kertė 32-ro St.,
Chicago, D l
SPECIJAIJSTAJ3
MotsrlSkų, Vyriškų, taipgi chro
nišku ligų.
OFI80 VALANDOS: Nuo l t ryto
iki t po pietų, nuo • Iki t valan
da vakar*.
NedėliomlB nuo 9 lkl t po p i * .
Telefonas Vardą 187

Paskui kalbėjo kun. A. Martinkus; solo piano skambino
J. Skinderaitė; paskui sekė
monologai, kuriuos atliko Dorša, S. Petrokaitė ir Z. Novic-

kaitė.

Ant smuikos grojo N. Pet
Įėjimas apmokamas. Vaka
rošius, solo dainavo Z. J u r - « - - • - 'K
rėlio pelnas skiriamas mokinių
I
gaičiutė. J i du kartu buvo iš
knygynui. Geros kloties, mūsų
šaukta.
jaunuoliai!
Bėgilas.
Ant garo kalbėjo kun. N.
1900 S. Halsted Str.
Tol. Ganai 2118
IŠ LIET. DARB. SAJ. CH.Pakalnis. J i s tarp kitko pasa
|
S I Ų S D A M I P I N I G U S p e r Lithuanian Sales Corporation 5
kė; " K u r tik einu, arba ką Valandos: 10 ryto lkl 8 rak
APSK.
SUSIRINKIMO.
s (Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai paGeg. 12 d. š v . Antano jmr.
Gyvenimas:
'
darau, visados atmenu alum
= siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000) =
svet. Moterų Są-gos 2-ra kp.
2811 W. «Srd Str.
nus
ir
negaliu
užmiršta/*
J
o
Bal. 24 d. Nek Prasidėjimo
Tel. Prospect 8466.
5 dvidešimt penkis milijonui auksinu saviems Lietuvon.
rengia~prakalbas*
Panelės Šv. parap. svet. (Brig- kalbą alumnai priėmė dideliu
=
ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo skydelnų
plojimu.
Alumnė.
hton Parke) L. D. S. Ch. Aps= riuS pasiunčia kas menėsis suvirs (5,000,000) penkis milijonus
IŠ TOWN OF LAKE.
= auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai \
kr. laikė susirinkimą, kurį ati
= ir greitai patarnauja.
E
Geg. 3 d. Šv. Kryžiaus par., darė pirmininkas K. AndreFuropean American R u reau 1 LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir |
svet. kalbėjo kun. A. Briška lunas malda.
Fabiouas ir Mickievicz ved. | 2 norintiems partraukti giminės iš Lietuvos.
apie darbininkų reikalus. Gerb.
Protokolas praeito susirinki
IŠ TOWN OF LAKE.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
E
PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus vakalbėtojas vaizdžiai nurodė rei mo vienbalsiai priimtas.
Siuntimas pinigų, laivakor
B žiuojantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos.
E
kala, darbininkams rišties į
Atstovų atsilankė iš penki n
Teatrališko Kliubo "Lietu
tes, pašportai ir t t .
sąjungą, į Liet. Darbininkų kuopų.
E
VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su sevim. KelioNOTARUI JftAS
v a " mėnesinis susirinkimas Real Estate,
Paskolos,
Insulinai
S-gą, kad beširdžiai negalėtų
E nėję visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite mušu Bendrovės s
Irtt.
Raportas organizatorio. Ra bus Geg. 13 d. 8 vai. vakare
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. E perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon pardaugiau išnaudoti bei skriaus portą išdavė Rap. Andreliunas. paprastoj svet.
Tel. lioulcvard 611
ti darbininkų. J o kalba žmo Town of Lake atgaivinta L. D.
E važevę pinigus gausite pačte.
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
Klimašauskas.
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
nėms labai patiko. Jie nori dau S. kp. ir išrinkta valdyba, tik
|
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre- 1
Ned.: iki S po pietų.
giau tokių kalbų klausyti. Žino ini d a r neturi čarterio. Pra
E kybos Bendrovės šėrų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FAE BRIKO. Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darbą dau- §j
BRIGHTON PARKO LIETU
nių buvo pilna svetainė.
kalbos surengtos buvo: Bal. 2S
E giau 1,000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa- E
VIAMS.
= yo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie :
d. Westvillej, 111.; Gegužės 3
l Dr. M. T. STRIKOL'IS j E dabar parsiduoda' po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils. =
Nebūkite Be " D r a u g o "
L. Vyčių 13 kuopa paauko d. Town of Lake, Chicago, 111.;
" D r a u g ą " dienraštį galima 9 Lietuvis Gydytojas ir Cbtrurgas • E
jo $10.00 Lietuvos Pavasari Gegužės 4 d. Dievo Apveizdos
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži- E
&
Peoples Teatro Kame
|
ninkų spaudos reikalams. Pa parapijoj, Chicago, III.; Gegu gauti be kitų vietų ir šiose: i l 6 1 6 \V. 47tb Str. Tol. Boul. 160J E nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo £
I Valandos: 6 lkl 8 vak. Nedėl l t !
sižadėjo sulig išsigalėjimo ir žės 5 d. West Pullmane, UI.
S adresu:
*
į
F . ŠIMKIENE,
| i k i 12 ryte.
"
daugiau paaukoti. Sektinas pa (Čia, gal, susitvers nauja kuo
=
1
Res. 2914 W. 4Srd Street i |
4358 So. Fairfield Ave.
g
Nuo ryto lkl piet.
* I
vyzdis.
pa). Visose vietose kalbėjo
TUMŠIS & CO.
tjTcl. McKlnley 26S
|
gerb. kun. A. Briška.
3853 So. Rockwell St.
Geg. 1 d. School Hali svet.
I
414 Broadvvay, Boston 27, Mass.
BUCIUNAS,
South Chicagoj taip-gi žada
Šv. Elzbietos Mot. ir Merg.
E
Jei patogiau tai kreipkities j mūsų skyrius
H H ^
2900 W. 40th Str.
dr-ja surengė balių. Šv. Kazi ma sutverti nauja kuopa, tik
J. ŽOLYNAS,
| Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp. =
miero Akademijos naudai. Žmo reikia surengti prakalbas.
4063 So. Maplewood Ave.
Darbininkų ieškojimo biuro
UHLTUV18
E 3249 So. Halsted St.
300 Savoy Theatre Bldg. |
nių buvo
neperdaugiausia.
GYDYTOJAS
I
R
GHERURGAB
J
.
SYMONAS,
steigimo komisija pranešė, kad
| Chicago Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre, Pa, E
Tvarka buvo pavyzdinga.
Oflaa tr Gyvenimo vieta
4140
So.
Maplewood
Ave.
9252
South
Halsted
Street
esant
dabartinei
bedarbei
E
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9.-00 ryte iki 6:00 vaka- E
Ant ftrlaas UalTcnal Stato Buk
J
.
SMITH,
negalima tokio biuro įs
Valandos nuo 10 iki 18 ryte; nuo
E re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. =
IŠ WEST SIDĖS.
2 iki 4 po pietų; nuo 7 lkl 9 vak.
E vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 4 KK) po pietų.
=
teigti. Biuras bus įsteigtas, 3813 So. Kedzie Ave.
Nedėliomls nno 19 Iki S.
JUOZAS DEITŠKO.
TelsfSMN
Sekmadienį, Geg. 15 d., 7 kada pradės geriau eiti darbai.
liiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiii!
A.
Šrupša
išdavė
raportą
iš
4409
So.
Fairfield
Ave.
vai. vak., Aušros Vartų par.
svet. bus prakalbos ir bus robuvusio vakaro (Kovo 6 d.) Va
domi kratomieji paveikslai. {- karas Apskr. davė nuostolių,
l
bone Seeley 7489'
nes
maža
buvo
publikos.
Kita
žanga maža.
me vakare (Bal. 24 d.) Apskri
DR. L M. FEINBERG j
tis tikisi sulaukti daugiau pub Gydo
IŠ NORTH SIDĖS.
specijaliai visokias vyrų h •
motoru lytiškas ligas
likos.
2401 Madlsoa Str., kampas Wes-!
Sv. Mykolo par. mokyklos
Pranešimai iš kuopų. Visos ,
torn Ave., Chicago
mokiniai pirmu kartu priims kuopas rengiasi prie prakalbij. [(Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak
Šv. Komuniją Gegužės 22 d. Kuopos auga, nes rašosi nau
. ir
vietoj 29 d., kaip ankščiau bu jų narių.
• ; P I A R L QUBBN KONCBRTINA
vo paskelbta. Ruošiami 44 mo
Nutarta surengti
pikniką
kiniai bei mokinės. Tą dieną Nek. Pras. Panelės Šv. par.
įvyks nepaprasta bažnyčioje iš darže (Brighton Parke). Tam
Lietuviai, apsaugokit ,
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
savo namus ir turtą
kilmė. *
tikslui išrinkta komisija iš: A.
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negana!
Lietuviu kompanijoj
Banio, S. Slušnio ir R. AndrieMašinėlių laiflTrama druknoti ir ofiso darbams yra naujau
VALSTIJINSS MOKESTYS liuno. Įnešta surengti išvažia
c
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžiTis, žiedus, Sliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
NUO ĮPLAUKŲ.
vimą (gegužinę). Įnešimas pa
koncertinių geriausfų, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirC l ^ IHfVRARCfi CO.
tikta
apkalbėti
visoms
kuo
Springfield, 111, Geg. 12. —
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kekių tik reikia. Dir
O r AMERICA
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii
2 9 SOUTH LA SALLE STRECT
Įstatymų leidimo , rumuosna poms.
CHICAGO. ILU.
muzikaliskus instrumentus atsakančiai
Apskritis pageidauja, kad
paduotas bilms apkrauti valsSią didelę kompaniją
tijinėmis mokestimis
visus but paskelbta Liet. Darbininkų
valdo Lietuviai
| tuos valstijos gyventojus, ku Sąj. Ch. Apsk. valdybos adre
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
I
'
»
sai,
būtent
pirm.
—
R.
Anclrerie per metus pelnija daugiau
Telefonas: DBOVBB 7801
musų
nauja
tvirtove
liunas,
4452
So.
Fairfield
xive.,
Į
5,000 d o l

DR. A. L. YDŠKA

| Greičiausiai Suteiksite Pagelbą Į
§
• Saviems Lietuvoje

J

m

PRANEŠIMAI.

i

Lithuanian Sales Corporation

DR. S. NAIKELIS

ANTANAS
ZAMARAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasau
liu 47 m. amžiaus, Gegu
žės 11 dieną, 3:15 po pie
tų. Paliko nuliūdime mote
rį i r du sunu: Antaną ir
Edvardą, ir du broliu: Pet
rą ir Stanislovą.
Laidotuvės įvyks subatoje, Gegužės 14 d. Iš na
mų 2338 So. Leavitt s t r v
į Aušros Vartų bažnyčią
8:30, iš ten bus lydimas i
Sv. Kazimiero kapines.
Nabašninkas paėjo iš
Kauno rėd., Panevėžio vai
sčiaus, Joniškėlio parapi
jos, Norgilių -sodžiaus.
Kviečia visus į pamal
das.
-

Nuliūdusi Julia Zamaravičienė.

DIDŽIAUSIA ĮIETUV1SKA KRAUTUVE CHICASOJE
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nuo ugnies

NLM0KĖS1 PINIGUS BEREIKALO

m

Steponas P.

Kazlawski

