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Augštoji Silezija Neten
ka Maisto
Varšavos Seimas Raliuoja už
Ameriką
BE MAISTO NEREIKS NEI VOKIEČIAI KONCENTRUOJA KARUOMENĘ.

MAIŠTŲ.

Prancūzai tuo daug susirūpinę Amerikos Lenkai imasi gud
rybių.
Londonas, Geg. 21. — Anot

Paryžius, Geg. 21. — Pran
joj pagaliau pritruko “maiš cūzų užsienių ofisas turi in
tininkams”
maisto.
Jiems formacijų, jog skaitlingos Vo
kiek-nors maisto ten pasiun kiečių spėkos koncentruoja
čiama iš Lenkijos.
Bet ra mos ties Neisse, arti Augšto-

gautų žinių, Augštojoj Silezi

miems gyventojams, daugiau sios Silezijos, ir kad kiek ma
sutraukiamos
sia Vokiečiams, tikrai vargas žesnės spėkos
Oppelne ir Kreuzburge, taipir badas.
Turint mažai maisto “maiš pat Košele, Krappitze ir Rati
tininkams” atsinorės
toliau lio re.

trukšmauti.

Bet

ramieji

gy

Vokiečiai su savimi turi ar

ventojai gali pakilti, neturėda tilerijų ir kulkasvaidžius. Dau
gybė Vokiečių uniformose. Ki
mi kuo maitintiems.
ti dėvi ant rankovių tam tik
Nuo Silezijos maistų sulairus ženklus. •
Tcė Vokiečiai. Jie neleidžia ten
Prancūzų ambasadorius Ber
įvežti nei pinigų.
Tuo nelemtuoju Silezijos li lyne asmeniškai kreipėsi į Vo
kimu
labjausia
susirūpinę kietijos kanelierį Wirth, kad
Prancūzai. Šitiems ne tiek ru- Vokiečių vyriausybė sustabdy

pačių gyventojų, kaip Lenkų
“maištininkų” likimas.
Taigi tenai
Sąjungininkų
komisija darbuojasi priversti
Vokietijų panaikinti embargo
maistui ir pinigams, reikalin

tų koncentravimų karuomenės
ir siuntimų ginklų ir amunici
jos. Kanclieris atsakė, jog vy

riausybės daroma viskas, kas
tik yra galima sustabdyti spė
kų koncentravimų.

Premjerus Briand gavo kab-

giems Silezijai.
Čia dar nėra jokių

16,000
žinių, legramų iš Amerikos
kuomet įvyks vyriausios tarv- Lenkų vardu. Tie Ijenkai tu
rėję mitingų Jersey City, N. J.
bos susirinkimas.
Kablegramoje

LENKAI STOVI UŽ AMERI
KĄ.

sakomų,

jog

ginčai už Sileziją turi būt pa
vesti
apspręsti prezidentui
Hardingui.
(Lenkai ižino, jog Suv. Val

Duoda vėjo Anglijos premje
stijos atsisakiusios
rui.

Varšava, Geg. 21. — Lenkų
seime čia vakar karštai disku-

suolą apie Augštųjų Sileziją ir
apie Anglijos premjero kalbų,
pasakytų parlamente.

Silezijos klausimam

maišyties

Bet jie

reiškia palankumą musų pre
zidentui. Kuomet prezidentas

llardingas buvo statomas kan
didatu į prezidentus, Lenkai
[buvo nuo jo užsisukę. Šiandie

Ijenkai denuncijuoja Lloyd

jie kitaip elgias).
George’ų už pareiškimų, kad
Premjeras Briand palankus
Lenkijai laisvę
iškovojusios dar tolinus pratęsti AugštoAnglija, Italija ir Prancūzija. sios Silezijos ginčus. Sako, pleLenkai klausia, gi kur palik- biscito komisija neturinti pa
ta Suv. Valstijos, kurios taip gaminto pilno raporto.
pat yra daug dirbusios

(MAY) 21 D., 1921 M.

CITY EDITION

ESTERIS!) AK KEOOND-CLASS MATTElt MARCH SI, 1018, AT CHICAGO, ILLINOIS l'NDER THE ACT OF MARCH S, 1870.

už

Kalbama, jog, rasi, šiandie

Lenkų laisvę.

ar rytoj Briane! manąs pasiPo diskusijų premjeras Wi- matyti su Lloyd George,

tos sušuko: “Niecli žyje Ameryką!” Visas seimas tuojau*

1 DOL. — 20,000 RUBLIŲ.

atkartojo jo žodžius.

PRANCŪZŲ KAREIVIAI
NERIMAUJA VOKIEČIŲ
NEPRIGULMINGIEJI SO- ’ PALINKĘ PRIE MAIS
CIALISTAI,
, TŲ.
Jie bijosi kapitalistu įsivyra Sumobilizuoti jauni vyrai ne
rimauja.
vimo.

PRANCIJOS MIL1TARIZMAS.

ŽINIOS IS LIETUVOS
UŽSIENIO MINISTERIO
KALBA ST. SEIME.

laikant vidaus sutartį ir vie

nybę vengiant partijinio spė

Paryžius, Geg. 21. — Karo

kų skaldymo
ir visuomenės
Balandžio 24 d. Steigiamame bei valstybės pajėgų silpnini
Berlynas, Geg. 21. — Augš
Paryžiui, Geg. 21. — Pran tui indavė bilių apie generalę Seime kalbėjo Užsienių Minis mo, o musų aiškus ir teisingi
tojoj Silezijoj baigiasi įlenki; cūzų komunistų laikraštis Hu- Prancūzų armijos reorganiza teris D-ras Purickas apie mu reikalavimai bus patenkinti.
jog cijų.
revoliucija.
Vietos socialistų; nianite paduoda žinių,
M es pasitikime savo karuo—
sų užsienio politikų, ypač vei
laikraščiai tvirtina, jog “mai-Į Prancūzų vyriausybė nedaug
Ligšrol Prancijos kareiviai zint į Briukselio konferencijų. mene, kuri lig šiol nėra jo
štininkų” skaitlius kasdien daį gali pasitikėti sumobilizuotais armijoje tarnauja trejis metus.
Jis pasakė, kad Lietuvos val kios svetimos žemės užgrobu
rosi mažesnis. Kad tuo tarpu 1919 metų atsargos kareiviais, Pagal biliaus, kareiviai tarnau džia negali priimti nei unijos, si, bet ta karuomenė
musų
Vokiečių savanorių organiza kurie buvo skiriami okupuoti sią tik po 18 mėnesių.
nei federacijos su Lenkais, nei palaikoma sugebės svetimiems
cijos išilgai Silezijos pasienio Vokietijos apskritį Rnhr.
Taikos metu Prancija nori militarių konvencijų.
užpuolikams
ir okupantams
Anot Huniante, tie jauni vy turėti 450,000 kareivių. Bet į
auga skaitliumi ir stiprybe.
gerokai
ragus
aplaužyti.
Mes
Užtat Lietuva galinti pasiNepriguliningieji socialistai rai naktimis kareivinėse dai dvyliką mobilizacijos dienų ši
pasitikime
savo sveikaproza< lėti:
baisiai nepatenkinti, kad išil nuoją revoliucijines dainas, ir ta armija gali būt padauginta
čiais žmonėmis bei visuomene,
1. Lenkijos nepulti; 2. duo
gai Silezijos pasienio sutrau vidun neįsileidžia karininkų. ligi 900,(XX) kareivių.
kuri taip rimtoje kaip dabar
ti jai tranzitų geležinkeliais ir
kiami “reichswehrų” batali Kartais jie ir marguodami už t Svarbi doma atkreipiama į
ties valandoje, nesiduos suvi
Nemunu į jūres; 3. palaikyti
onai. Šitie socialistai apie tų traukia “Šalin karas!”
oro laivynų. Šitas turi būt su
lioti “laukiamojo rojaus” žasu I-icnkija ekonominius santifaktą skelbia
darbininkams
Kai-kuriose vietose pasitai daromas iš 140 burių skautų
dais ir nesileis atitraukti save
kius mums naudingus; 4. su
naujus kapitalistų žygius. Ir kę menkesnės rųšies maištų. ir lakūnų bombardavimui. Be
nuo vienintelio tikslo, — kurs
siartinę gi su Pabaltijos kai
sukelia nerimavimus.
Kai-kur kareiviai apmušę savo šito, 80 burių lakūnų tik vie
dabar turi rūpėti kiekvienam
mynais galėsim derinti savo
puskarininkus.
nai žvalgybai.
Lietuvos piliečiui, tuo-gi tiks
Bijosi kapitalizmo.
politikų su Lenkų, bet į sepaOro laivyne taikos metu tu
Tečiau pati Prancijos visuo
lu yra Lietuvos pilnas nepri
ratinius sentikius su Lenkija
Neprigulmingųjų socialistų
rės
tarnauti
32,
(XX)
vyrų.
Ka

menė toli gražu nelinkusi prie
klausomybės užtikrinimas. Ji
nesidėsim. Musų valdžios nu
organas Freibeit
net pačių
revoliucijos. Visur tešaukiama, ro metu tas galės būt padau
sistatymų Briukselio konf. pa sai priklauso nuo musų pa
Berlyno vyriausybę perspėja.
idant vyriausybė pasidarbuo ginta ligi 300,(XX) vyrų.
čių ištvermės ir veikimo, nuo
reiškė inin. Galvanauskas, rei
Sako, Vokiečiai
darbiniųkai
Bilius
pramato
armijai
9
tų kuoveikiaus okupuoti aps
musų vidaus sutarties. Tad su
kalaudamas iš Lenkų pildyti
kaip bematai susijungsią su
kritį Rulir ir nubausti Vokie maršalus. Tečiau taikos metu
glaudę krūvon visas savo pa
savo pasižadėjimus, ty. vykinti
Lenkais, jei “reicbswelir’ai”
armijoje gali būti daugiausia
čius.
iSuvalkų sutartį ir užleisti Lie jėgas, drąsiai veržkimės prie
mėgins ineiti plebiscito zonon
3
maršalai.
«
aiškaus Lietuvos pilnos
ne
Komunistai smarkiai veikia
tuviams Vilnių su visomis Len
Silezijoje malšinti maištinin
priklausomybės tikslo,- o jį il
Prancūzų armijoje. Veda pro
kų užimtomis žemėmis iki Ba
kus. Nesama jokio skirtumo,
GAISRAS
AMERIKONIŠKA
gai netrukus atsieksime.
pagandą, kad kareiviai atsi
stūnų linijos gi veriant iš ten
kad tas galėtų būt daroma ir
ME
LAIVE.
Visas Seimas tam pareiški
sakytų klausyti
savo vadų.
Lenkų karuonienę ir likviduo
su pačių Sąjungininkų leidi
mui pritarė.
Kursto juos revoliucijoji. Tam
jant visų zeligowskijadų. Len
mu.
New
York,
Geg.
21.
—
A
tikslui daugiausia pavartoja
kams nesutinkant tų savo pasi
“Vokiečiai darbininkai,” ra
merikoniškas pasažierinis
ir
DAUG TREMTINIŲ Iš RU
mi koministiniai raštai.
žadėjimų vykinti, Briukselio
šo Freibeit “labai gerai atsi
prekinis garlaivis Panliandle
SIJOS GRYŽTA.
Vyriausybė pro pirštus irgi
derybos nepatenkins pozityvių
mena 1919 metus, kuomet “rei
State, prigesintas čia prie salos
nutarimų.
c,iswehrai ” buvo pastatyti čia nežiūri į tuos komunistų žy EI Ils.
Kaunas.
IV—22. (EltuV
gius. JCfir flhldiuvę
agitato
Tuokart beliktų arbitražo
malšinti revoliucijų. Ir jei dar
Garlaivy gaisras pakilo at
Lietuvos ištremti žmonės bus
kartą vyriausybė leis savo ka- rius aršetuoja ir stato teisman. plaukus jam iš Europos, Įgu- kelias musų ginčui su Lenkais
grąžinami
iš Rusijos Bal. mėn.
Komunistų veikimas padaro
ruonienei veikti, nereiks ilgai
I la išpradžių gesino. Paskui pa išspręsti. Mes-to arbitražo ne- šia tvarka:
daug nesmagumų
militarislaukti, kuomet prieš tų karuošaukti _ miesto
gaisrininkai, sibijom, kaip jo nebijom mu
1. Maskva 40 vagonų (pil
tams.
inenę pakils darbininkai. Nes
kuomet liepsnos ėmė veržties sų ginče dėl Latvių sienos. Mes nas ešelonas), 2. Petropolis 40
užtektinai parodėme savo tai
ta karuomenė, tai gyvas kapi
viršun per denį.
vagonų, 3. Kazanius 20 vago
GALUTINOS RINKIMŲ PA
kingumo: važiavom tartis, kur
talistų įrankis.
nų (prie ešelono), 4. Rezanius
SEKMĖS.
tik kas kvietė,
pildydavome
PREZIDENTAS KELIAUJA
Nenori Prancūzų
20 vagonų, 5. Tverius 20 vag.,
visas mum statomas sąlygas ku
NEW
YORKAN.
’
6. Tūla 20 vagonų, 7. Viatkn
Roma, Geg. 21. — Galutinos
“Tai pareiga Sąjungininkų,
riųse tikėjomės rasti kokį-nos
20 vag., 8. Bėriuius 20 vag., 9.
pasek
bet ne Vokiečių sugrąžinti tvar rinkimų parlanientan
Washington,
Geg. 21. — “modus vivendi” (budo sugy
Vakarų
gubernijos:
Vitebs
kų Augštojoj Silezijoj. Plebis mės yra tokios:
Prezidentas llardingas šiandie venimo) su savo kaimynais.
Koalicijinės valdžios parti iškeliauju New Yorkan. Rytoj Musų taiki politika jau atne kas, Minskas, Gomelis ir kiti
cito zonon Sąjungininkai gali
40 vagonų. ’
pasiųsti daugiau karuomenės. jos turės 221 atstovų parla tenai jis kalbės
New Yorko šė pageidaujamus vaisius, sanIš Orenburgo, Samaros, ITTų guli padaryti Anglija su I- mente.
komercijos buto pokyly, Sug- tikius nustatant su Rusais ir
fos
ir ČeliabinSko
išvaryti
talija. Bet jokiu budu nePranKitos: Katalikų 106 atsto ryž čia pirmadienį.
Latviais. Kad santikių su Len
žmonės bus siunčiami sanita
cija. Plebiscito komisija tuo vai; socialistų 125;
fascistų
Keliauja prezidencinliu lai kais nustatymas eina lig šiol
riniais traukiniais prie pirmos
nacionalis vu Mayflower.
met be didelio trukšino, o gal (kraštutiniausieji
tampriai — tai jau ne musų
galimybės, neprisilaikant virš
net ir be kraujo liejimo, ga tai) 28; agrarų 22; komunistų
kaltė
Apie tai, kaip paaiš
paminėtos tvarkos.
lės sugrąžint savo prarastą ten 15; republikonų 9; slavių 5;
New York, Geg. 21. — Stik kėjo iš min. Purickio prane
Maskvos ešelonas ketino iš
Vokiečių 4.
autoritetų.
lo produkcijos ir kainų stik šimo, vis labjaus gauna įsiti
eiti Balandžio 9 d. Kiti Gogu-’
“Tečian būtinai reikalinga,
lams trustas
yra Chicagoje. kinti santarvės politikai
ir
žės mėn.
kad Sąjungininkų karuomenė
Policija suėmė John Burke, Trustas bąisiai - išnaudoja vi Europos taikos vykintojai.
Iš Ukrainos gryžta du eše
ten veiktų ne kaipo priešas, 22 iii. Jis intarianias apiplėši suomenę. Stiklui kaina pradė
Mes svetimų žemių nepagei
lonu
po 1,200 žmonių.
,bet kaipo policija. Turėtų nu me poros žmonių ir pašovime jus 1914 metais pakelta ligi daujame ir nemanome jų pul
Iš to galima spręsti, kiek
ginkluoti lygiai kaip Lenkus, parko policmono.
4(X) nuoš.
ti, bet esame pasiryžę lig pas
Lietuvių sugryž į savo Tėvy
taip Vokiečius.”
kutinio ginti savo tautines ir
nę.
valstybines teises, es’anie pasi
“Maištininkams” striuka.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Seniau Prancūzus čia Jenuncijavo ir nepakentė tik vieni

reakcijos šalininkai.

Šiandie

prieš Prancūzas pakilę jau ir

“DRAUGĄ.

No. 120

ministeris Barthou parlamen

LONIM1NAK. — Anglijos vyriausybė nusprendė Aug.š-

tojon Silezijon tuojnus pasiųsti du batalijom! kareivių. Jei

Mat, tuo metu seime buvo ir
Ryga. Geg. 21. — Rusijos kraštutiniai socialistai. Nes reikės, bus pasiųsta ir daugiau. Tuo budu Lloyd George nori
parodyti Prancijai, jog Anglijai rupi teisybė ir podraug su
Suv. Valstijų pasiuntinys Gi- bolševikų valdžia, nustatydanepriguliningieji socialistai ylaikyti Silezijoje Prancūzų-įlenki) savarankiavimą.
bbons. Tad Lenkai ir pasiro- ma tarifą už siunčiamas šve
ra labai arti giminingi komu
dė su savo šauksmais.
tur telegramas iš Maskvos, panistams.
BERLYNAS. — Vokietijos vyriausybė paskelbė, jog
-----------------------------skelbė, jog 4,(XX) rub. yra verAugštojoj Silezijoj tuotarpu Vokietija nuginkluosianti šalį taip, kaip ji yrn SųjungininWRANGELIS APSIGYVENS ti vieną auksinį franką.
jau ima tikrai trukti maisto, katns pažadėjusi. Savo keliu, Bavarijos valdžia pranešė, kad
SERBIJOJE.
j Taigi vienas amerikoniškas kuro ir pinigų. Nei to, nei kito ji savo milicijos nenuginkluosianti. ir viskas.
-------------idolieris bolševikų pinigais ynegalirnn iš niekur gauti.
Vienna, Austrija, Geg. 21;— ra vertas 20,000 rublių.
WILLIAMSON, W. VA. — M ingo npskrity gubernato
Varšava, rasi, ’ galėtų pris
Serbijos vyriausybė leido ge
tatyti tų reikalingų
daiktų. riaus įsakymu paskelbta karo padėtis. Tuotni norima numal
nerolui AVrangeliui ir jo šta ANGLIJA NETURI ALAUS.
1
Bet ji pati plikutėlė. Badas šinti bedarbiaujančius anglekasius.
bui apsigyventi Jugoslavijoje. I
------- -------privers “maištininkus” skir
LONDONAS.— Kaip šiandie premjeras Lloyd Georgo
Gen. Wrange,w« kituomet ka-j Londonas, Geg. 20, — Nauties su savo karingumu.
konferuosiųs su anglekasių atstovais. Apie streiko baigimų
riavo prieš bolševikus pietinėj jas vargas Anglijos gyventokolkas negali būt kalbos.
Rusijoj.
*
jams. Streikuoja anglekasiai.
•Virėjų organizacija Chicago--------------------------Šaliai trūksta anglių. Neturint
ję nutarė neturėti nieko bend
PATERSON, N. J. — Žynius šios šalies lakūnas, lei
Federalis teisėjas Carjienter anglių uždaromi bravūrai. Vi- ra su radikalais ir jų skel
tenantas Coates, čia žuvę krizdnnins su lėktuvu iš 2,(XX) pė
vakar išdavė pilietybės raštus 'sur atjaučiamą didelė
stoka
biamomis idėjomis.
dų augštumos.
* 103 karo veteranams. Tie bu- niaus.

vusieji kareivini yra is 12 įvairių tautų.
PLATINKITE

METAI-VOL. VI.

Praeitą parų Cbieagoje po
vogta 21 automobilius.

ryžę neužleisti musų tautie
čių nuo titnžių apgyventų kraš

Kaunas.

IV—20. (Elta).

Darbo ir Socialės
Apsaugos
tų ir jų ekonominių papildy
Departamentas gamina
pro
mų, be kurių Lietuvos valsty
jektą nustatyti visoms dirbtu
bė negalėtų gyvuoti. Nuolai
vėms privalumų
(prisakytų)
dume yrn rubežiai, kuriuos
švenčių ir įgyvendinti tą pro
mes jokiu budu negalime per
jektą įstatymų keliu.
žengti ir mes galime tik pasi
ORAS. — Gražus oras šian
džiaugti, kad musų
valdžia
ir visuomenė tuos rubežius da die ir, turbut, rytoj; šilta. Va
bar galutinai nustatė. Jiems kar augščiausia temperatūra
gint mes nemanome

vartoti buvo 90 laipsnių.

provokaforiškę
mojavimo
“šarvuota kuništim”, nei is

toriško
svnidimo
poperais.
Mums užteks moralės jėgos,

PINIGŲ KURSAS.
|
—H,.,
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

kuri remiasi musų tautinio ir nant nemažiau $25,(XX), Gegužė* 20
valstybinio apHisprendimo tei buvo tokia pagal Meretianta Lo-

sėmis

ir

kurių

niekas an and Truat Co.:
lig šiol mums nepajėgė atimti, AnglijoR sterlingi) svarui
$400
neveizint į visus Trenku gąz Prancūzijos šimtui frankų
8.79

diniuius.

Italijos šimtui lirų
Mums belieka ir tolinu už Vokietijos šimtui markių
laikyti
ramybę, nepasiduodant Lietuvos šimtui auksinų
LONDONAS. — Japonijos sosto įpėdinis, princas Ilirohito, iškeliauja Prnneijon.
*
jokioms provokacijoms ir pa Lenkijos šimtui markių

5.61
1.67
1.67
.13

2
Kitur svetimšaliams uždrau
METU vi y KATALIKŲ DIENRA6TIS sta įsigyti nejudamos nuosa

“DRAUGAS”

OU1CAGOJ

IK

UŽSIENYJE:

Metams •••••••.•••...«■ IS.Otl

Briukselio Derybos.

vybės. Dar kitur jiems uždrau

Klua luLBditvt lA»kjru.i nt-dėltlieulu*. sta savo gimtąją kalba apie
FKKN l M EliATOS KAINA:
Amerikos vyriausybę atsiliep

ti.

Ilgai Laukta naujiena.
Musų visuomenė su didžiau

siu nekantrumu laukia naujie

tuva pasižada padaryti sutar
tį su įžymiausiomis Sųjungi-

ninkų irTalkiuinkų valdžiomis

radikalai nų iš Briukselio derybų, ku besiremdama pradais 28 birž.
ir
kiti
politiniai
nenuora riose Lietuvių ir Lenkų dele 1919 m. sutarty pažymėtais
MctjiniH •«.«•••••••••••• |e.oe
Bet skaudu, gacijos Tautų Sųjungai tarpi tarp šių Galybių ir Lenkijos.
Pu*d Sietų . • •••••••••• 3.00 mos malšinami.
Prenumerata tnok&al .liluUno. laU- kuomet
-VI str.
ir
geri
žmonės ninkaujant bando išspręstiLie*
ku akultoal nuo uialraAymo dienos
Vorsaillee
nuo 3 eilutės 87
ne nuo Naujų Metų. Norint permai skriaudžiami. Gi čia tų gerų tuvoS ir Lenkijos nesutikimus,
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
str. sutarties akyvaizdoje, Lie
senas adresas. Pinigai geriausia sių išeivių vra milijonai.
nori išrišti Vilniaus klausimų,
sti i&perkant krasoje ar ezprese "MoKad išvengus negeistinų ne nustatyti politinius, ekonomi tuva pareiškia noro prisilainey Order" arba {dedant pinigus t
kinti prie Rygos sutarties kur
smagumų, reikia jiems natura nius bei militarius šautikius.
registruotą laišką.
buvo nustatytos sienos tarp
“DRAUGAS” PUBL. CO.
lizuotis. Reikia gauti piliety
Draugo redakcija šiuo klau
2334 S. Oakley Avė., Cliicago. bės raštus ypač tiems, kurie simu gauna naujausių žinių, Lenkijos ir Rusijos.
VII str.
žada čia visuomet gyventi.
TeL Roosevelt 7791
kurių ligšiol da kiti Ameri
Įžymiausiems
Sąjunginin
Tečiau už vis svarbiausia — kos Lietuvi £ laikraščiui nėra
nesusidėti su radikalais ir pri paskelbę. Briukselio derybos kams ir Talkininkams savo nu
sistatymų jiaskelbus atžvilgiu
silaikyti teisingų valdžios rei visiems
buvo tamsia pas
į Rygos sutartį, Lietuva pasi
kalavimų. Gerbiama valdžia lapties
skraiste
pri
rengusi derėtis su Lenkija apie
gerbia savo piliečius.
dengtos. Jų šiandieA mes ati
militares defensivos sųlygas.
dengiame pasiremdami Lietu
VIII str.
vių informacijos biuro Pary
Lietuva ir Lenkija pasižada
žiuje pranešimu iš Geg. 4 die
padaryti sutartį
komercijos
Italijos liberalų ptirtija, ži nos.
reikalais kuri bus tautai nau
noma kaipo vyriausybės arba
Derybų pagrindas.
dingiausia.
konstitucionalistų partija, po
IX str.
Lietuvos -delegacija prieš
savo rinkimų parlamentan ne
Lietuva užtikrina Lenkijai
Kaskita buvo Amerikoje se turi kuo pasidžiaugti. Premje pradėsiant derybas su Lenkais
niau. Čia žmonės gerai gyve ras Giolitti tikėjosi laimėsiąs stato vienuolikų pradų (taisy laisvų įvažiavimų jurosna vi
no. Amerika skaitėsi svetim rinkimus. Tikėjosi gausius už klių), kaipo būtiną tarimosi sais gelžkeliais ir upėmis, tuo
tikslu, pasižuda su Lenkija su
šalių globėja. Be didelių sve tenkamų liberalų atstovų dau pagrindų.
daryti tranzito sutartį šiokio
I straipsnis.
timšaliui sunkenybių buvo ga gumų, tečiau apsiriko.
Lietuva ir Lenkija pripa pagrindo:
lima gauti darbo. Be didelių
Senasis parlamentas Giolitti
a) tranzitu siunčiamos pre
formalumų buvo galima natu- valdžiai buvo didžiai nepalan žįsta viena kitos nepriklauso
kės
per vienos ar kitos šalies
ralizuoties — tapti Amerikos kus.
Atstovų
didžiu mybę, o taipat visas juridines
teritorijų, nė Įstatymų nė mui
piliečiu. Svetimžalių organiza mų buvo sudarę katalikai ir išvadas, kurios iš to seka.
to nevaržomos;
II str.
cijoj nebuvo varžomos. Ame socialistai. Kuomet, valdžiai
b) tranzitu siunčiamos pre
Lietuva ir Lenkija prisirįžta
rika džiaugėsi, kad Europa reikėdavo pravesti kokį-nors
kės
turi tų patį tarifų kurs yduoda jai sveikų, raumeningų sumanymų, jį buvo galima pa ateity palaikyti taikų ir gerus
darbininkų.
daryki arba be katalikų arba kaimyninius santikius. Nuo ra vartojamas šalies viduje.
Pusei Mėty ............. 4.00
SU V. VAUST.

Gera

kad

LIBERALAI PRAKIŠO.

SVETIMŠLIAI.

Šiandien? Šiandien

ras išvilko aikštėn įvairaus
plauko amerikiečių šovinistų.
Šitie nori su viena diena vi
svetimšalius

darbininkus

pakeisti Amerikonais tokiais,
kokiais yra jie patys. Jie nori
tuč-tuojaus svetimšalio tauti
nius jausmus pamainyti ame
rikoniško nacionalizmo jmr^’
niais.

Už taip nepaprastų reakci

jų tenka dalinai kaltinti ir pa
čius

svetimšalius.

Daugelis

svetimšalių čia atvyko ne lai

mės ieškotų, bet triukšmo kel
ti, savo idėjų kitiems skiepintų. Žymi svetimšalių dalis lais

žinti Lietuvos valdžių ant mi
Kiekvienas, sveikai mąstąs
vės prisigėrę pradėjo stačio- su socialistais terorizavo bal
nimos teritorijos (žemės).
žmogus, svarstydamas musų
kauti, visuomeninę tvarkų ar suojančius ir pačius kandida
delegacijos statomus bendrus
V str.
tus.
dyti.
Kultūrinei
autonomijai,
Vil

reikalavimus pripažins, kad
Pasirodė, kad ir šituose rin
Prieš tos rųšies nenuoramas
niaus
teritorijoje lenkiškai jie neieško kokių nors ypatinseniau patylomis kovota. Karo kimuose valdžia nieko nejiešė.
Išrinkta:
katalikų
atstovu kalbantiems, garantuoti, Lie Įgų privilegijų, bet eina tiesiu
metu įsitikinta, kad tokia kova
101; socialistų (su radikalais
negali duoti geistinų vaisių.
komunistais) 135. Valdžiai be
Dramatizuotą Draugo apysaką skaityk 3 me puslapyje.
Juo labjau, kad organizuotos
liko
254
atstovai.
Bet
ir
jų
svetimšalių gaujos pradėjo su
tartis daryti prieš pačių šalies skaičiun įeina dar apie 20 bu
Feljetonas.
vusiojo premjero Nitti šalinin
vyriausybę.
kų, 7 Slavai ir 4 Vokiečiai.

Kuomet

Rusiją

Du Šuviu ir Tuodu Kvailu,

parbloškė

teroristinis Taigi tikrų valdžios šalinin
radikalizmas, smarkiau ir čia kų lieka vos 223.
Su tokiu atstovų skaičiumi
Pirmus Naujienų redakto kabinetų ir pasirašyti po tal
pakėlė galvas radikalai. Ir tai
valdžia
negali
savo
programos
riaus
šūvis į Draugo redukto kininkų reikalavimu kuro kon
daugiausia vis svetimšaliai.
tribucijos”...
Vietos gyventojai (ir tikrų išpildyti. Todėl spėjama, jog rių:
Naujienų reduktorius kan
laisvę mylį svetimšaliai) ne ir Šitam parlamentui nebus
Kadangi Vokietijos parla

k raš t uti niausiąs

•

juridiniu keliu darydami net

ieško, va vyriausias akstinas litarizmo (savos naudos) kir

pakenčiamų nuolaidų. Iš Lie kurs ligšiol

valdė pasaulinę minas. Ir jeigu mums pavyks
tuvių tad pusės visa padaryta, politiką, va delko ligi šiol mes visus musų statomus reikala
kad galutinai suėjus taikon neturime taikos ir jos dar ilgai vimus atgriebti,
tai nedelto
neturėsime įsisiūbavus kraštu-1 kad mes turėsime ar Prancū
su savo kaimynais.
• • •
tinio egoizmo ijausmams.
zus ar Anglus ar Vokiečius
Augiai yra pagarsėję kaijHj savo draugais, bet kad šiaip
Konferencija įra.
geri politikai. Jio ją taip krei ar taip susidarys tokia pasau
Gi kaip Lenkai pasielgs?
pia, kad sudarius kuodaugiau- linės })olitikos kombinacija, ku
Jau turime rinitų žinių, kad
siai kivirčų Europoje. Jie vyk-1 ri vers kitus grąžinti musų
Briukselio konferencija, regis,
dina savo politikų:
“divide teises.
/
pairs.
et impera” (skaldyk ir vieš
Žmonės Aukščiausios Esybės ■
Nuo pat jos pradžios buvo
patauk )!
nepripažįstą priskaito tokį at
pramatonia, kad derybos vai
Juo dauginus Europos vals sitikimą nesamam, išsvajotam
siai priklauso nuo geros “bro
fatalizmui, gi mes krikščionys
lių” valios. Juk Lenkai ir tybių tarpe susiskaldymo, juo
skaitome ji Dievo Apvaizdos
šiandien mus broliais vadina, piginus jiems valdyti visą Eu
reiškiniu,
kurs vienų vienas
bet jų pasielgimai vien Kaino ropą.
yra teisingiausias Viešpats,
brolybės ženklus terodė.
Lenkų kivirčai su Lietuviais,
kiekvieno žmogaus, kiekvie
Antra vertus jų pretensijos Rusais silpnina Prancūzų —
nos tautos, valstybės likimą
perdaug toli siekia. Jie reika Lenkų sąjungą, o tas naudin
tvarkąs ir sprendžiąs.
lauja unijos, reikalauja federa ga Anglų pasauliniam viešpa
Pakol ateis laukiamoji va
cijos ir toli einančių militari- tavimui.
%
nių ir ekonominių konvencijų.
landa dera visiems
įtempti
Va delko šiandien kumščiu
Beto jie reikalauja Vilniaus
silpnesnis neranda tikros pa savo pastangas, jas burti, or
su visa sritimi, kurių jie tu
ramos, savo teisių gynimo pas ganizuoti siekiamuoju tikslu
rėjo
pernai
paėmę. Taigi
galinguosius, nes juos ėda uti beeinant.
X.
abiejų pusių reikalavimai yra
sunkiai sutaikomi.
O net Lenkams

paardžius Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

Briukselio derybas, mes skai
tysime jas vykusiomis.

Bent pirmą kartą prie liu
dininkų — Tautų Sąjungos, į
kurių patys Lenkai

kreipėsi

=

prašydami tarpininkavimo 1—
pasaulis išgirs musų teisingus
reikalavimus.
Antra, jie bent kartą turės

aiškiai pasisakyti delko nesu

tinka derėtis ir koki yra jų

Teisingą, Greitą ir Mandagų

reikalavimai. Ligi šiol jie vi
sais atvejais vengė formuluoti

X sk.
Lietuva ir Lenkija prisirįžta savo reikalavimų.
atstovais siturėti nuo kiekvieno neprie
• • •
premjerui kartais pavykdavo telingo veiksmo ir nuo rengi nustatyti savo santikius besi
dirbti vienų darbų, arba pa mosi prie to. Lygiai pasižada vaduojant Tautų Sąjungos nu
Kame išganymas.
neleisti savo žemėse tvertis rodytais pradais arba vėlesne
sikeisti pažiūromis.
Prancija visuomet simpati
Tuotarpu su socialistais nė karinėms jėgoms nė panašių abiejų Valstybių sutartimi.
zavo Lenkams, nes ji drebėda
XI ųk.
vienam valdžios atstovui ne tikslų organizacijoms, boto ne
Tautų Sąjunga garantuoja ma už savo kailį surado juose
buvo galima- susikalbėti. Tai leidžia joms per savo žemes
.
,
Lietuvos ir Lenkijos teises ištikimus sąjungininkus, daug
tikri
storžieviai,
aky plėšos. žygiuotį.
III str.
nustatytas šioje sutartyje ar pinigų jiems sukišo.
Socialistai dažnai parlamento
O gal Anglija Lietuviams pa
Lenkija pripažįsta Demokra ba kurios iš jtte išteka.
rūmuose pakeldavo muštynes.
• • •
lankesnė? Taip nevienas gal
Tai svarbiausias jų argumen tinės Lietuvos Respublikos suverinitėtų (valdžių) ant .Vil
Šios yra pagrindinės taisy voja skaitydamas skambius
tas!
klės, kurios Lenkų pripažin Lloyd -George priekaištus Sile
Giolitti neapsikentęs paleido niaus ir jo srities.
. IV str.
tos duoda galimybės vesti de zijos Lenkų maištininkams, o
parlamentų ir paskelbė nau
Įžymiausiems
Sąjunginin rybas. Jeigu Lenkai nesutin net ir patiems Prancūzams
jus atstovų rinkimus. Rinki
mai įvyko Gegužės 15 d. Daug kams ir Talkininkams pripaži ka su jomis, reiškia jie atsisa smarkius atkirtimus. Rodos,
kraujo pralieta. Nužudyta a- nus Lietuvai Klaipėdos terito ko nuo derybų ir jas sutrau vanduo musų malūno ratus su
ka.
pie 70 žmonių. Nacionalistai rijų, Lenkija pasižada pripa ko.
sekliai, abi pusi pasižada su

Ameri socialistų.
koje viskas kitaip. Europos ka
Su
katalikais

sus
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DRAUGAS

Patarnavimą
PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ (Lithuanian
Sales Corporation).
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus per
laidoms, čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pa
siunčia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar
nauja.
MUSU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje.
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsiplikite musų Ben
drovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par
važiavę pinigus gausite pačtose ir bankoec.

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau
1,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės iėrjj kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos
1 d. iki $8.00.

Beabejo, musų užsienio poli
tikos dalykai, o net ir Briukse

lio konferencija duoda dau
giau* vilties negu kitados. Tečiaus nereikia perdėti.

Kiekvienas savo naudos te

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

jienų tvirtovės langai neištes-

kėtų!
“Provija” taipat, nors šiuo

Lithuanian Sales Corporation

kart pereina į geresnę pozici
ją, pasiraivo, pasitursina, mat

414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

būtinai reikia į Draugo redak

Lithuanian Sales Oorp.
3249 So. Halsted St.
Chicago Tel. Yards 6062

torių pataikinti.
“Klerikalų organo redakto
rius tur-but nežino, kad val

džią gali
kios

sudaryti

partijos

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte. iki 6:00 vaka
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Suimtomis iki 9:00 vai.
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

tiktai to

(Mano

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

pa

nori, kad šių šalį užlietų radt- lemta ilgai gyvuoti. Liberalė mente didžiumą turi buržuazi trybės netekęs tuč-tuojaus iš braukta), kurios turi didžiumą
(Steigiamame IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllliiiiiii
kalė vilnis. Tad prieš tuos vi valdžia jį paleis ir kitais rin nės partijos, todėl buržujus šaus. Žiūrėk, jau dega dektu- parlamente ’ ’,
kimais
pradės
kankinti
gy

seime).
sus nerimaujančius svetimša
Wirth ir buvo paskirtus mi- ką ir kiš prie “muškietos”.
ventojus.
“
Klerikalų
organo
redakto

Pšš, pšš, tvinkt ir šūvis iš
lius pakelta reakcija. Šita- be
nisteriv. pirmininku. ’

blogų, kliudo ir pačius geruo
sius svetimšalius. Nepigu ša

lies autoritetui teisingų skir

LIETUVIAIS GIMĘ LIETU
VIAIS MIRSIME.

Worcester’io mokyklų aps
tumų padaryti.
Kuomet federalė vyriausybė krities globėjas 1’. E. Power
pradėjo imti nagan pavojingus smarkiai smerkia ameriii rnizašaliai svetimšalių gaivalus, at torių siekinius. Taip jis atsi

rius tur-but nežino, kad val lėkė. O kad tu prasmegtum,
džių gali sudaryti tiktai to užuot Krupavičiaus (krikščio
riaus šūvis į Draugo redak
kios partijos (Mano pabrauk nių demokratų lyderio) išlė
torių:
ta), kurios turi didžiumą par kė buržujus soc. liaudininkas
Kmlangi Lietuvos Seime di lamente”.
ir tas nenaudėlis “bedievis”
džiumą turi buržuazinės z( krik
I’šš, pšš, tvinkt ir Šūvis iš Dr K. Grinius!
ščionys demokratai) partijos, lėkė. Kaip jis išrodo skaityk
Kas gyvas pagelbon! Nelai
todėl buržujus socialistus liau aukščiuos kur pasakyta pirmai mė! Krikščionys demokratai
Antrus

Naujienų

redakto

savaip liepia: “Jeigu mes verste ver
varžyti visus be skirtumo sve sime svetimšalius išsižadėti sa dininkus Dr. K. Grinius ir bu Naujienų redaktoriaus šūvis.
timšalius.
vo kalbos ir įpročiu, mes pa vo paskirtas ministerių pirmi Perdaug man gaila laiko jo
ninku!
” '
tuščius šuvius rankioti.
Svetimšaliu čia skaitosi tas, žeminsime savo šalies laisvės
Iššovė tai iššovė, neką pa
kurs nėra natūrai izuotas, arba obalsį. Negulima naikinti ra , Gal ne visiems suprantamu
čia Naujienų redakto daryki! Be to neužteko. Matyt
neketinus naturalizuotis ir Čia sės (tautos) sąžinės, nes ji su koki
skiros

valstijos

ėmė

DR, A. K. RUTKAUSKAS

Dr. M. Stupnicki

Gydytojau Ir Chirurgus

3107 So. Morgan Street

4412 So. Wext<‘rn Avė.

Telefonas Lafayette 4146

CHICAGO. ILLINOIS
Telefono* Yarda M)81

Valandos; 9-H rytalB 1-2 po |
pietų Ir 7-8 vakarai*. Nodėldlenluie tiktai po pietų 2 iki I.

Valandos; — 8 iki 11 18 ryto
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo
rot* nuo S Iki 8 vai. vakare

—- : 1 '■ - -

turi didžiumą savo partijos na
rių St. Seime ir tas nedorėlis,

socialistas iš mano “muškie
tos” išlėkė!

Kaip “užprovijai”, taip išriaus
šūviai
laidomi!!
Tuo

tą vakarų Naujienų redaktb- šoviai — Naujienų
redakto
apsigyventi.
jų krauju suaugo, ir amerikajau^
paaiškės.
Skuityk
kaip
rius buvo gerai rūgštaus pieno riau. Veltui dejavimui.
Šiandien kai-kuriose valsti nizaeija negali jos atmesti. Na
Naujienų redaktorius “pro- privalgę*, tai gi ir pHtiko jam
jose svetimšaliams uždrausta cionalizmas yra galingiausias
Kartą prakišęs jau daugiau
šūviai. Sunk sau sveikas, žiū nedrįso tą vakarą šūvių lai
žvejoti, medžioti arba savo na žmogaus sielos jausmas. Ata vija muškietą”.
“Draugas” pasakoju, kad rėsim kaip toli nušausi.
dyti, nors sprogstamos me
muose kokius-nors ginklus tu kuodami rasės kalbą, žudome
Tuoj “nmškieton” parako džiagos jam netruko.
jo sielą, žudydami sielą (dū Vokietijos katalikų partija iš
stijoj visus svetimšalius nori šią) jmgb-mžiame žmogaus pro gelbėjusi tėvynę, kadangi tos pripylė iš pat Steigiamojo Sei
Tą visą “bataliją”
mo
jo
pasisėmęs.
Na,
dabar
ma specialiais mokesčiais ap tų ir jMikeičiame jį žemu ins partijos žmogus, p. AVirth, ap
galima pavadinti: du

sudaryti

siėmęs

tinktu.

a.

_ « i*-1..'-*

.

Z

-

ministerių tai

•»

.... ..... .JĮ :. .-i—

ne juokai. Kad nors Nau tuodu kvailu!

LIETI1 VIS GYDYTOJAS

LIETUVIS ADVOKATAM

4601 South Hermitage Avė.
Tel. 'ttoulevard

flOSO

Telefone* Armltage 977#

S. D. LACHAWICZ

MARYAN S. ROZYCKI

lietuvyu ORABORILH

rėti. Antai Pennsylvanijos vai

krauti.

DR. S. BIEŽIS

J. P. WAITCHES
Lawyer

trumpai
šuviu ir

Metam*,,*ael*ta««ta Ital
kala maMtla atatlaektl. a mane darbu
bualta u*«aa*4lBtl.

I

>•14 W I«rd PI.

Tel. Caaal »’H
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MVZYKOH DIREKTORIUS
Mokytoja* Plano. Toortjo* Ir
Konapoilrtjoa
2011 N. Weatrrn Ava.
Cblcago. UI.

■
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PASVEIKINIMO ŽODIS. Imos rųšies mokytojui 800 auks.

į ir antros rųšies mokytojui 650
'auks. (mokyklos vedėjui dari
esi depozitorium šios stiprios
Musų mylimam draugui Juo primokama 59 auks.) mėne
rEIGŲ
Valstijinės
įlankos, musų didelis l)epozui Jo primicijų dienoje.
siui. Mokytojai yra: 2 baigė
zitorių Kontestas reiškia
Kunige Juozai, Tu buvai tik mokytojų seminariją, keturi
Pinigus Tavo Kišenėj
ras musų draugas. Ar kietame Rasų laikais įgyją mokytojų
mokyklos suole sėdėjai, ar a- teises, gimnaziją baigę 4, (i kl. į
Ar gauni savo šėra?
tostogoins sugrįžęs, Dievas t— gimnazijos 7. 5 klas. — 1, ke
$3,000.00
amžina tiesa. Tėvynė ■— Lie- turių klasių 17; kiti žemesnio
Cash, Duodama Dykai Depozitoriams
tuvio meilė, va <Iii žibintu ku mokslo. Be to buvo mokyklų
Tiktai
riais Tu musų kelią nušvietei. su ieturiais mokytojais PlunNorint pilnesnių informacijų ateikite
Netik Avietei, bet ir galingą gėj ir Telšiuos#, su trimis mo
ypatiškai, rašykite arba telefonuokite.
ugnį musų širdy sukūrei. Ją kytojais 2 mokyklos, su dviem
I
Pinigai siunčiami Lietuvon ir
sukaręs, Kristaus idealus iškė mokytojais 19 mokyklų, liku
Fotografflstas
visas dalis pasaulio Šiflęs tarini: Kovon, kovon už ssios po mokytoją. Vaikų lankė
kartes ant visų linijų.
šventas ir brangias idėjas! Žū šiais metais 4216 — iš kurių
614 W. 18 Street
ti, liet nepasiduoti, laimėti, bet vaikinų 2346 ir merginų 1870;
J. S Czaikauskas, Manager Foreign Skr.
vidutiniai
vienam
mokytojui
kitų neskriausti! Tiesa, teisy
Chicago, III.
bė, meilė telydi jūsų, karžy teko mokyt 50 vaikų. Tačiau
Central Manufacturing
KUNIGAS J. V. SKRIPKUS.
tų mokyklų neužtenka ir spo
giai, žingsnius!
rinius atidaroma naujų. Tik
District Bank
Pirmąsias mišias laikys sekmadieny,Geg. 22 d., š. m., 10:30
Ačiū tau, ačiū tau...
mokytojų trūksta.
Po Valdžios Priežiuro
vai. Sv. Kryžiaus bažnyčioje Town of Lake.
Nūn, Tavo gyvenimo kilniau- Šiais 1921 metais manoma
1112 West 35-th Street
šioj valandoj, mes džiaugia- Telšiuose atidaryti mokytojų
Kanigas J. V. Skripkus gi viškojo mokslo kurio jis bus mės, Garbė Visagaliui kurs seminariją. Jau 1920-21 metais
Turtas suvirš $6.000.000.00
mė Daukšių kai na*,Žagarės pa skelbėjas, saugotojas ir vykin Tave prileido prie Naujojo prie Telšių Lietuvių gimnaziAtdara Soredos ir Subatos vakarais.
rapijoje Lietuvoje. Pradžios tojas; lavina savo valią ir šir 1statymo aukos, garbė Aukš- jos yra mokytojų vakariniai
dį, kurią greitu laiku atna
mokslą baigė Žagarėje.
čiausiam, kum Tave pasirinko kuisai iš-kurių po nekurio lai
Amerikon atkeliavęs 1907 m. šaus Aukščiausiam pasižadėda davo draugu ir žmonijos sielą ko išeis naujų mokytojų laida.
KAIP JŪSŲ AKIS
apsigyveno VVestville, III. pas mas Jam vienam tarnauti ku gelbėtoju!
Tiek tad apie mokyklas Tel
riant
Kristaus
karaliją
savo
brolį Kazimierą. Pas jį bevie
Telaimin tave Dievas, o mes šių apskrity.
Ar esi nervuotas, kenti Kalvos
ir
visuomenės
sieloje.
šėdamas pusantrų metų eina
8kaii<l'jini:|. ur tam įstos ak)s
bent karšta malda, visi kaip Paštas ir-gi žymiai tvarkoašaroja, raidės susibėga kuo
Jo aukos valanda muša. Su vienas draug su tavimi per nias ir gerinamas. Pirmiau
darban, o vakarais nuovargio
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, Jei taip, tuojaus tu
nepaisydamas lanko p. J. Bi rengta paskutinis atsisveikini pirmąsias Tavo šv. mišias kel (prieš Balandžio mėn.) atei
ri pirmiausia pasiteirauti ma
1549-51-53
W.
Chicago
Avenue
no 15 metų patyrimo,
kuris
mas. Visi jo gailis, visi jam sime savo širdis Dievop.
zausko mokyklą.
davo j Telšius paštas iš Sėdos
Rutciks tnmistai geriausių pa
linki.
tarnavimų.
Mokytojas pastebėjęs savo
Dažnai Tave savo maldoje (t. y. geležinkelio iš Mažeikių)
Ea
b
JH
Draugai . nebetekę širdin
Radandai, Pečiai, KarJOHN J. SMETANA
mokinio gabumus ir uolumą
minėsim, o ir Tu visuomet šir ;tik tris karins. Dabar jau eiĮ
1SO1
So. Ashland Avė., Chicago
giausiu
<1
raugo,
profesoriai
R
pataria jam eiti augštesniuo
dingas musų draugas palik. [na 5 kartus. Iš Kauno laiškai
petai, Pianai, Victrolos,
kertė
18-tos gatvės; 3 lubos
Igaunami į 3-4 dienas, iš Vo
sius mokslus. Juozo nereikia išleizdami pavyzdingiausią se
Kambarys 14sl5-l0-17
Lietuvos Vyčių 13-tos kp.
Siuvamos Mašinos, Plau
Viršui PI<ATT’S Aptlcltos
kietijos eina apie 10 dienų, o iš
raginti prie mokslo. Paspru minaristą.
vardu — Alfonsas.
Tėmykite mano parašų.
namos
Mašinos
etc.
Amerikos apie mėnesį.
kęs iš VVestvHle 1909 m. jis Reikia priminti, kad kunigas
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
va. Nedėliomis- nuo 9 ryto iki
skuba Valparaiso universite Juozas atostogų metu daug
ŽINIOS Iš LIETUVOS.
12 dien
Telšiai. Geležinkelio prave- g
tan ir čia kiekvieną valandėlę darbavosi jaunimo ir visuome
Cash
arba
ant
lengvų
išmokesčių.
diinn per Žemaitiją pro Tel- i
panaudoja studijoms, kurias j nės tarpe, ypač L. Vyčių, ATelefonas Monroe 3683
šių miestą kaskart lubinu ru-1 ■
Musų koresp. iš Telšių.
jis visa siela buvo pamylėjęs. lumnų, A. L. R. K. M. S-me.
pinamasi. Balandžio 15 — 21
Jo veikimas apėmė visą jo
Phone Ciceho 5963
1914 m. jaunas studentas su
Telšiai. Lietuvoje labai ru dienomis vyko Į Kauną tam
harmoningai
išlavintą
asmeny

DR. A. P. GURSKIS
pasižymėjimu baigęs universi
pinamasi daug apŠvietos rei tikra delegacija iš 9 asmenų,
LIETUVIS DENTISTAS
bę.
Netik
žodžiu,
bet.
ir
raštu
tetą gauna bakalaureato laip
kaisis, štai ir kad Telšių aps būtent: Telšių apskr. komen
4817 W. 14Ui Str. Cor. 49th Avė.
rėmė katalikišką spaudą, gi
Cicero, UI.
snį “Baelielor of Science”.
krity per paskutinius tris me dantas kap. Rusteika; apskr.
Vai. 9 išryto Iki 9 ve k. Išimant
Tais pačiais metais jauzda- yi,a<‘ uoliai dedasi sa\o iaš| tus liaudies mokyklų ir mokvNedėlias ir Seredas
K—-- -----------------------------------------BEST AND BIGGEST CIGAR
mas savyje dieviškosios ug- tais Prie jaunuomenės judėju tojųtskaičius žymiai padaugė Vald. pirmi ui ijia- (laiminąs,Visuomenės darbuotojai GeldJuo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos
nies kibirkštį — pašaukimo mo Moksleivyje.
jo. Tą parodo šios tikros ži neris, Abromavičius, Priferis,
Pareikalauk musų Kataliogo No. 4.
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Kunige
Juozai,
L.
R.
K.
A.
dovaną, jis stoja dvasininkų
STel. Canal 257
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
nios:
Telšių miesto atstovas TdzeleDidžiausias Ncprigulmingus Fabrikas PasauliJ.
luoman pasirinkdamas šv. Via- M. S-mo, Sv. Metodo ir Cyri1918- 1919 mokslo
metais
1 DR. C. K. KLIAUGA !
vičius, Plungės miesto ntst.
liaus draugijų vardu, linkime
tor Seminariją.
liaudies mokyklą Teisių aps
LIETUVIS DENTISTAS
E1821 No. Halsted St., Chicago, Iii. 5
' Išbuvęs seminarijoje trejus tau sėkmingai darbuotis Kris krity buvo 19 ir mokytojų 22. Budginas. Rietavo miesto ir
E
Kampas 18th St.
vnlšč. atstovas ' agronomas
metus garbingai ją baigia, taus idėjas žmonių širdin bes1919- 1920 mokslo metais jau Zmuidžinns ir apskrities inten IIIllllIllllllllllIlllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
IIIT Evaland.: 9—12 rytų, ir 2—9 vak S
Umiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
papuoštas
nauju
pažymiu kiepinant, aukštyn Jo vėliavą turime 41 mokyklą su 57 mo
P.
CONRAD
Į
“Baelielor of Pliilosopby” —- bekeliant už joje išrašytas o- kytojais; iš šią buvo Žydų 5 dantas Tornau. šiems buvo pa
vesta išdėti visa reikalą Steibalsius; “Atnaujinti visa Krif i losofi jos bakalaureatu.^
mokytojai, Rusą 1 ir Lietuviu giamajam Seimui ir Ministerių E
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Tel. Off. Humboldt 4830
1917 m. Jo Ekseelepcija Cbi- atnĖ” <lrfPiai kovon *toti ir 51. Alyvos buvo mokama pir
Bes. Humboldt 3393
3130
S.
Halsted
St.,
Chicago,
UI.
B
Kabinetui
ir
prašyti,
kad,
ar
=
eagos Arkivyskupas G. W. ją laimėti.
Kurie
gaunate
paveikslus
IS
Lietuvos
mos rūšies mokytojui 800 auks.
M. E. ZALDOKAS
valdžios lėšomis, ar privatinių E
Klierikas V. J. Damašus.
neatidellodaml pasidarykite daugiaua arba
Mendelein ‘ siunčia jaunąjį fiir antras rųšies 700 auks. mė
didelius. Mes perimame senus padarome
draugijų koncesijos keliu butų =
lozofijos studentą į teologijos
didelius. Sudedam ant vieno L kelių skir
Ir mes sveikiname naują j nėšiui.
ARKITEKTAS
tingų.
pravestas
nuo
Šaulių
pro
TelE
Įšv. Proeopijaus
seminarija Kristaus vynyne* darbininką,
1263
N. Paulina St.
1920-1921 mokslo metais tu
Trauktame
paveikslus namuose,
prie
šius ir Kretingą iki Palangos f
Kamp. Milvvaukec Avc.
|Lisle, III.
linkėdami kun. Juozui geriau rime jau mokyklą G2; mokyto
Bažnyčios,
sueigose,
veselijose,
grupes,
Chicago.
geležinkelis. Kiek teko patirti, =
pavienius ir tt Darba atliekame kuogeŠioje seminarijoje darbštusis sios kloties.
jų 84; iš ją Lietuvių 73, Rusų 3
riausla.
Phone Drover 6869
-K
[levitas visu gausumu semia die
Redakcija.
ir Žydų 8. Algos mokama pir(Tąsa
ant
4
pusk).
i —4iitiiiiiiimiiiiiiiiiimiii«iiiiiiiiiiiiiiiimimir ................. .
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L. YAKUBOWSKI

P. KV0RKA & SONS

g

John Ruskin

| Draugo dramatizuota apysaka

V. K as.

Už Tėvynę Malonu Kentėti.
Lietuvos Karo Vaizdai.

(Tąsa)

ONUTE. Labai esame dėkingi tnu, Elenutė, už šį netikėtą
Įiualonumą, kurį lininis padarei. Mums' linksma sutikti mus
Ivisų mylimą Jonelį ir malonu bus išgirsti iš jo burnos pasakoIjimų apie mūšius su priešu ir apie pavojus, kokius turėjo
Įpergyventi. Tie pasakojimai taip stiprina visų dvasią ir duo|da tvirtybė- peikęsti sunkumus.
JONAS. Ačiū jums visiems už malonius žodžius ir nuoIširdžius jausmus. Stengsiuosi, kiek galėsiu, patenkinti jusli
įdomavimą. Tai tiesa. Iš kareivių gyvenimo karės metu yra
daug ką papasakoti. Tas gyvenimas labai įdomus. O štai Joibas tai tiek žino visokių prietikių, kad per ištisus metus
iišjMisakotų, jei dieną ir naktį šnekėtų. Na, jis tai ir nupasa
koja. Kur jis būdavo, ten visuomet krūva kareivių ąpie jj
šsižioję klausė.
JOKŪBAS. Netikėkit jam perdaug. Jau jis čia persūdė,
tį tą žinau.
KLENUTE. Bei ką žinai, tai Tamista mums papasakosi,
ir n<-? •
JOKŪBAS. Mielu noru. Kaip girtuoklis prie stiklelio,
lai aš pripratęs prie pasnkėlių.
ONUTE. O, jei taip, tai pasakėlių bus be skaičiaus, nes
Įr girtuokliai stikleliui neskaito. (Visi juokiasi).
JOKŪBAS. Tai tau, pakliuvau lyg žiurkė į spąstus. Tai
dabar turėsiu be skaičiaus pasakų pasakoti? O jus ką
/ciksite?
ONUTE. Mes visi klausysime.

JOKŪBAS. Ne. Jus visi m i (‘gos i t e. Aš žinau vieną pasa
ką, kuria užmigilydavau visus kareivius apkasuose, net kaii uo
loms baubiant.
ELENUTfi. Tai tą Tamista pasilik ant pabaigos visų
pasakų.
ONUTE, florai pasakei, FJenutė. Iki prie miegu pasakos
prieis, tai ir taip jau bus laikas eiti gultų.
JOKŪBAS, (f Eleną). Ar aš Tninistos turiu klausyti kaip
generolo?
ELENA. 0 žinoma. Aš dabar generolas. Tr Tamista mie
gų pasakos nesiskubink iškišti pirma kitų, nes bus...
JOKŪBAS. Kas bus?
ELENA. Iltis blogai.
JOKŪBAS. Kas per blogas.
\,
ELENA. Ugi mes užmigsime ir Tamsta neturėsi ką veik
ti. T,rTa1nistai taip bus, kaip girtuokliui lV stiklelio. (Visi juokiasi).
\
JOKŪBAS. Tai tiesa, kad butų nei s|s nei tas. U-odyčiaulyg kovos lanke vienas gyvas tarp negAų. Geria,i tą mie
gų pasaką nukimSiu į patį dugną pasakų inAišo.
ONUTE. Tai gerinusia. Ir Tnmistai bus Verai ir mums.
BARBORA, (Jeidama) Na jau gana čia Ijuins taip daug
ant tuščios dūšios kalbėti. Man rodos, kad vili gerai išalkol,
nes <la lx> pietą. Prašau visus į seklyčią. Ten bevalgydami pa
sišnekėsite, o paskui pasilinksminsite.
ELENA. Gerai sakai, mamytė. Na, Joneli, ir sveteliai visi,
į seklyčią. O 'Pamišta, Jokūbai, neužmiršk savo prižado, kad
bevalgant kartais pamiršęs nepradėtum pasakoti miegų pasa
kos. Tšeitą tikriausia nelaimė.
JOKŪBAS. Ifiojtų beveik taip kaip buvo »n keturiais
kareiviais perkūno užtrenktais, kurie manęs nepaklausė;
ELENA. Na, na, kaip-gi tai atsitiko?
JOKŪBAS. Tai liūdnos atsitikimas. Buvo pradžioje di
džiosios karės. Husų armija, kurioje aš tada turėjau tarnauti

JJ

t

.

.

įėjo į Prusus. Mes penki kareiviai būdami labai alkani pasi
sukome pas vieną ūkininką ir sugri(‘bėine dešros, lašinių ir
degtinukės. Nors buvo uždrausta vartoti degtinė, bet kur tnu
kareivis iškęs neišsimet^s nors vieną kitą burnelę. Pelnę gerai
grįžome iš kaimo. Užpuolė lytus, baisus nežmogiškas, su per
kūnijomis. Mano draugai šmukšt po lapotu dideliu medžiu. Sa
kau — vyrai — negerai, gali užtrenkti. E, numojo jie. Ir
susėdo. Aš nuėjau. Praėjo audra, o jų nėra. Einame žiūrėti.
Sėdi po tuo pačiu medžiu. Vienas dešrą apsižiojęs kandą, ki
tas buteliuko prisidėjęs prie burnos gurguliuoja, kitas ištie
sęs ranką laukia gauti buteliuką. Einame ir mes, manydami,
ikus likučių paragauti. Preinmne. Ugi visi negyvi. Užtrenkti.
ONUTE. Dieve susimilk. Ar tai tikrai?
JOKŪBAS. Taip tikrai buvo.
ELENA. Na. Einame. Viskas atšals. (Visi išeina).

i'

Dr. M. T. STRIKOL’IS

I Lieta vis

Gydytojas tr Chirurgas |
Peoples Teatro Name
lieifl W. 47th Str. Tel. HouL įeoj

B

Valandos: 6 iki 8
■iki 12 ryte.

2914

W.43rd

■
Nuo ryto
jĮTcl. MrKlnley

ikipi et.
2OS

Bes.

f1

vak. Nedėl 10

Street

|
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PRANEŠIMAS.

| Siunčiame piningus Lie= tiivon, prisiuntimas užtik5 rintas.
= Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
Uždanga.
mobilius.
Scena III.
Parduodame namus, skoSeklyčia. Ant stalo šis tas likę po valgio. Svečiai pavalgę sėdi S liname piningus.
pasisklaidę. Barbora ir Elena ima ir išneša.

ELENA. Kas čia pasidarė, kad visi nutylome, lyg mėsą
valgydami. Kalbėkitės, ar dainuokite.
JUOZAS. Ką čia bekalbėsi. Man rodos, kad aš dabar ka
reivių apkiisii(»s<> ir jaučiu, kas ten turi darytis. Je, je; tai tas
kariškas kareivio gyvenimas — tai dainos, tai ašaros, tai
juokai, tai dejavimai; tai karščios saulelės šviesa, tai skau
džios mirties tamsa.
JOKŪBAS. Ir nuolatinė priešo orkestrą, nors šok, kad
nori,
ONUTE. O je, tamsta Jokūbai papasakok da apie tą or
kestrą ir savo kelionę. Užsiminei apie tai ir nutilai.
JOKŪBAS. Kad labai ilga. Ji šiek tiek priguli prie miegi]
pasakos.

(Bus Daugiau)

-.k

,

.‘L.-

5

Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.
Ynrds 2790
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AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystAs, ste
nografijos. typewrltlng, pirklyboe tei
sių, Suv. Vnlst. istorijos, nhelnos isto
rijos, geografijos, politlklnės eoknomljos, pilletystės, dalliarsšystės.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų: vakarais nuo e
iki 10 vai.

3106 S. Halsted St., Chicago.
•v-.,

URS ŪGIS

ŽINIOS U LIETUVOS,
(Pabaiga nuo 3 pusi.)

0AWM< IR OARINKIS.

JIS yra didesnis išgama negu
L.s, kuris savo kalbą pameta,

o griebiasi svetimos; nes grie
Kada pavasaris ateina ir su bdamasis bedieviško laikraš

Šeštadienis, Gegužės 21, 1921
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Causi7%,8% [

Atydai Važiuojančių į Lietuvą

ui padėtus pinigus, jeigu pirksi mu- i S
«ų
rekomenduojamus,
užtikrintus E

Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas
jums nieko nekaštuos.

juo gražesnės ir šiltesnės die čio jis pats save išstato be
PIRMO M0RGE6I0
delegacija savo uždavinį pa nelės, tada kiekvienas rūpes dieviams ant juoko. Šiandien
AUKSO BONDSUS
tingas
šeimyninkas
eina
kie-Įnereikia
dejuoti,
Procentai
išmokami du kartu į metus 1 S
kad nebūtų
siekusį ir tvirtai tikimasi, kad
blle vienoj banko j.
laikpusanti-ų — dviejų metų laiku man, dairosi apie namus ir žiū užtektinai katalikiškų
Bondaai po <100 ir <500 Qa!U pirkti S
v v•
taps Šiaulių, — Telšių — Plun rinėja ar viskas tvarkoje. Ap rūsčių ir knygų, nes jų turi- Ir lengvais lfiinokėjimals.
ij

Jau tūkstančiai Išvažiavo per musų Biurą J Llcjttriia Ir Aluntai i A važiuoja dabar kas mėnesi*. Vi
sičiu purupltiatn puėportus, sutvarkom taksus Ir lagtlBL tu Išsiunstl bagažus, Pašportu padarime už
savo darbų kainuojant tik $1.00. Ui bagažu ir taksu sutvarkymu mos nieko nekainuojant. KIEKVIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PElt MUMIS YltA
APRŪPINTAS
NUO LAIKO SĖDIMO
I
TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS PASISEKĖ KAUNA.

S

gės — Kretingos — Palangos žiūri daržą ar jame nėra be lite užtektinai, tiktai įneš Lie
reikalingų šlamštų, plytgalių, tuviai katalikai susiprasklm,
geležuikelis nutiestas.
Be to pagamintas tam tik senų blėkinių, skudurų, mcdž- o susipratę apvertinkim savo
ras šios komisijos spausdintas galių. Nepraleidžia neapžiurė- spaudą ir ją remkime. Pama

Vi

Perkamo, parduodame, mainome Ir t
duodame Informacijas upie įvairių i
komp. Serus.

Krcipklties J

Lietuvių

S
E
!

na
1

Parandavojame

įstaigų

Steigiamam Seimui ir Alinis- jęs nei namų, veizi ar dažai ne tysime, kad nereiks ilgai lauk PEOPLES INVESTMENT CO
Kuoru 1-122
terių kabinetui pareiškimas, nublukę, ar stogas nekiauras, ti; neužilgo kitas lapas atsi aSO S. States Street
Tel.
Harrteoti
2024
Chicago, III.
kuriame išroiloina, kaip yra ar žiurkės ir pelės neužvaldė darys musų tautos istorijoje,
dideli*; reikalas, gelžkelio pra j>agrindžių.Jei apžiūrėjęs viską žmonės doroje pakils, sustip- Kasdien ir nedcnomis nuo 12 iki 3

$2.50 metams

'OfttMlMTUtt 11

ė

z

daug

laimingesnė, o Tėvynė

gyvenantieji

šia

bę, o kakta prakaituota. Tas

Gelžkelio tolumas duodas val ku darbštų ir protingą šeinrv- ša
jį -džiaugsmingai
dėlto,
džios įstaigoms į metus apie ninką atskirti nuo apsileidė kad jis jį myli, ir jis jam pri
milijoną auksinų nuostolių; lio. Pas pirmutinį viskas tvar guli; jis neima kitų vaikų nors
dūlei geležinkelio stokos esa koje, o pas antrąjį didžiausia ir daug gražiau butų ap<Hyti
ma varoma į metus apie 12,- netvarka. Pirmutinio namelis ir gražesnio kūno sudėjimo:
(XXI vežimų; pervežama į 6,- gražus ir daržas švarus, o ant kiti vaikai yra jam svetimi.
550,(XX) pūdų prekių, kurioms rojo daržas į mėšlyną payirtes Bepročiu .pavadintumėm tėvą,

reikia mokėti atvežimui į ge ir namas griūna, stogas kiauležinkelį apie GO milijonų auk ras, tvoros nuplyšusios pagrin
sinų. Telšių apskrity apyvar dėse žiurkės su pelėmis pjauta (sulig žinių gautų iš Telšių jas.

kurip atstumtų savo vaiką, o

apskrities mokesnių inspekto-

taip kiekvienas katalikas tu

svetimą imtų. Kaip išmintin

gas tė.vas myli savo vaiką ir

Apvalyk širdį, sustiprink

-riau*) siekianti į GGG iiųlijouH.s ’ 1
protą.
auksinų kasmet. Bet svarbiau
sia, tad geležinkelio reikalas
Kaip protingas ir darbštus
ūkio atstatymui. Visi pagamin šeimyninkas pavasariui atėjus
ti produktai vietoje kuopigiati- išvalo savo daržą, pataiso sšvo
si, o išvežti sunku; likis nemaž namą, taip jau kiekvienas pa

užtai

teisingai

pagiriamas,

ri mylėti
katalikišką spau
dą. Tai-gi, kam “Draugas”

negeras, turi būti geras “Dar

L1ETUVYS GKABOIUI S
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
t'Ucago, III,
2314 w 23rd Piocc
TeL Cinai 2109

duotų šiam kraštui kasmet pel tvarką daro žmonių prote, galima skųstis, kad jų nebū
no apie GO,000,000 auksinų (še negu viršininėti nešvarumai tų. Katalikiškų laikraščių šei
šias dešimti© milijonų) nes darže ir apie namus. Jiems mynėlė gana skaitlinga, reikia
kaitant kad ūkis žymiai page nevieta katalikų namuose, bet tiktai naudotis jais.-Gerai nau

žinkelis duotų milžinišką Že leistam (bužui. Kada taip atsi
maitijos kraštui pelną.
tinka, tai jau jam nebegėda
nei ant Dievo pliovoti. Ir ka

LAIŠKAS IS LIETUVOS.

da žmogus tampa taip ajikvai-

Kun. A. Briška.
Phone Seeley 7429

DR. I. M. FEINBERG
Gydo speclJallAl visokias vyra
moterų lytiškas ligas
2401 Madteon Htr., ktunpu W
tern Avė., Ubleago
Valandos; 2—4 po piet 7—t rak.

1 i litas ir pripenėtas bedieviš
Liudvikas Apšega, kuris gy kais laikraščiais, Indu vagys
veno Clevelande, Obio ir kuris tė suktybės, skriaudos ir ki

1920 metais išvažiavo Lietuvon tokį nieksiškį darbai jam nesavanoriai įstoti karuomenėn, išrodo prasi žengimais ir baus
šiomis dienomis atrašė laišką mės vertais. Jis jų nesidrovi.
broliui į Chicagą. Luiške tarpe

Ką turim skaityti.

kitko rašo:

Parvažiavęs Lietuvon išsykio
Vokietis šneka
vokiškai,
buvau Kaune Karo Ministeri Anglas angliškai, Lietuvis lie
joj raštininku. Vėliaus savano tuviškai. Kodel-gi
Vokietis
riai išėjau frontan organizuoti nešneka žydiškai arba čigoniš
Jb-orgunizuojant šau kai, liet vokiškai? Todėl, kad
lius Spalio 28 d. buvau apsto jis yra Vokietis ir jo prigim

šaulius.

tas l/'iikų kareivių ir paimtas ta kalba vokiška. Todėl Ang
nelaisvėn.
las šneka angliškai, kad jo
Nemaniau, kad liksiu gyvas, prigimta kalba angliška. To
bet Dievo Apvaizda mane glo dėl gi ir J/ietuvis šneka lietu
bojo.
viškai, kad jo prigimta kalba
Kovo 25 d. šių melų partuii- lietuviška. Jei kas paniekina

feiuu Lmkų kareivį ir laimin savo prigimtą kalbą ir griebia
gai pabėgau į savus. Visi ma si svetimos, tas yra išgama.
nė, kad aš jau likau sušaudy Jei kjis paniekina savo laikraš

tas arba pakartas.
Dabar gyvenu Kaune.

čius ir knygas, toksai žmogus
Ksu elgiasi didelei neiŠmintingai.lr
slaptas valdžios agentas. Algos taip, jei Lietuvis katalikas įmigaunu į mėnesį 1,400 auks.

Brolis.

niekinft savo katalikišką spau

dų, o griebiasi bedieviškos, tai

’
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EBESSMKi

Tel. Ganai

257

Vak. Canal 2118

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas.
A
*
•
• i• r Ikitokių
♦a I •
Al*
C'*
1 1*
* •
Apsaugojam
nuo ugnies,
vagių
nuostolių.
Skolinam
pinigus

OR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir hankčekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos bankose. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovaujame ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

IS3I So. Hal.sted Street
Valandos: ]• iki 12 ryto; 1 Jkl *
po plot. e iki > vakare.

DR. S. NAIKELIS
IJETUVIS
GYDYTOJAS IR GHIRUIMėAd
Ofisu Ir Gyvenimo vieta

666 WEįT 18th STREET,

8252 Sontli Kateteri Street
Ant vlrftMis Cnlversal Rtnte HnnS

Valandos ntre 19 tkl 12 ryt*: nno
I iki 4 po pietų; nuo 7 Iki'• vak.
Nedėliotais nno 1( iki 3.
Telrfsuui Vnrds M44

CHICAGO, ILL.

Egzckutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokieti joje, Belgijoje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiHiiiuiH

Ofteam Didmiestyj:

29 South La Šalie Street
Kambarls 824
Telefonas Central 6300

| Pinigai, Laivakortes Lietuvon
Jau Išmokami į 26 dienas

|
Vakarais, 812 W. S3rd St
Telefonas:

Yanls

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)

1681

štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
■'Gavome. tuc» pinigus 1300 markių f> dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po ifteluntlmo.
Mikalojus Baltutis visus mums pinigus iftinokėjo iki skatikui. Ir turimo pranešti štai ką. Nueikite pa*
p. Povilo Baltučio ir padėkuokile jam, nes per jo banką greičiausiai ir sąžinlškiausial pareina pini
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųatus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas
f
.

S

S

DR. A. A. ROTH,
Kumih Gydytojas rt (įblrurgas
Spccijaltetas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų ilgų
VALANDOS: 10—lt ryto 2—8 pi
pietų, 7—8 vak. NedėUomta 10—12 d
Ofteas 8354 So. Halatcd St., Clii«ag>
Telefonas Drover ***8
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUUI

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

PAUL P. BALTUTIS & CO.

Į

| 901 W. 33rd Street

PRANEŠIMAS
Naujas kantoras po vardų ATLAS REALTY COMPANY, 4601 So. Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.
I erkame ir parduodamo namus, lotus ir fannas. Siun
čiame pinigus į Lietuva ir visur. Parūpinamo Pašportus
ir Laivakortes važiuojantiems į Lietuva ir kitur, Insu
rance, apd randa nuo ugnies ir visose kitose'šakose. Mu
sų ofise vienas iš savininku, J.P. Waitelies, jaunas ir la
bai garsus Lietuvis advokatus yra pasirengęs visiems

Lietuviams teisingai patarnauti visuose teismo ir lega
li škuose reikaluose.
Todėl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės į musų ofisa, o mes iš savo pusės užtikriname kad užganėdinsime
jumis visuose viršminėtuose reikaluose.

E. D. Witkowski

T^r1 rr

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj.

rėtų ir pirklyba sutvirtėtų. Be vieta mėšlyne sykiu su kitais dojami katalikiškieji laikraš
išsiplėtos, ir
to,
kas
svarbiausia,
musų šlamštais. Kas nevalo bedie čiai sustiprės,
uiiiiimimmiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
krašte visi galėtų uždarbio tu viškų laikraščių iš namų, o dar taps didtdė. galybė ir ramstis
Ko*. 1138 Indepcndenoe KlviL
rėti. Žmonės butų labiau apsi juos skaito ir už tai pinigus Lietuvių tautai.
Telefonas Von Barču 2*4

švietę ir patenkinti savo tvar moka, to protas tampa pana
ka.
šus į išgverusį ir apleistą na-'
Šiaip ar taip mąstant, gele mą, o širdis panaši anam ap

5

Darbininkas” netinka, y“Garsas”,
o kam
nei

kenėia delei trąšų trukumo, be vyzdingas Lietuvis katalikas “Draugas”, nei “Darbiniuto dar galima esą sunaudoti tini dvasios daboti ar jo na ką”, nei “Garsas” netinka,
durpynus ir miškus ir čia pat muose nesiranda tų įvairių tai dar yra “Žvaigždė”, “Mei
vietoje išdirbus išvežti.
šlamštų liedieviškų laikraščių lė”. Jaunimas leidžia puikų
Išskaitoma, kati geležinkelis ir knygų, kurie didesnę ne žurnalą “Vytis”. Tad-gi ne

«*

S. D. LA0HAWICZ

bininkas, kam nei “Draugas”,

nei
ra

raštus.

Idant žmonės važuodami per kelius rubežus ne butu nutaksojami už vežlamus pinigus, yra patartina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta net' Lietuvos valdžios. MES
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS I’AGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA
BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE. *
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. Ir Subatomis iki 9 vai. Nedėldienais: 9 ryta- iki 3 po pietų.
,

=
“
=

o kartais

Vokiečiai karo metu norėję išgaudo. Darbštus ir protingas vis dėl vaikų meilės. Kada jis
pravesti pro Telšius 7 (septy šeimyninkas nelaukia pakol po sunkios dienos grįžta iš dirnias) geležinkelių .linijas.
jo daržas pavirs į mėšlyną, btuvės ir kada pamato savo sū
Dabar-gi
pablogėjus ke nelaukia nei kol namas su nelį
atbėgant, jis užmiršta
liams ir pamažėjus arkliams grius, J>et jei ką negera randa. nuovargį ir ima savo kūdi
geležinkelio reikalas padidėjo. <ąi valo ir taiso, užtat nesun kį į sugrubusias raukas ir ne

*» *

=

dėlto, kad vaikučiai yra jų. Tė

kos nuo sunkaus darbo sugru

Hl

Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki* Eydtkuhnen $104.60
Kainos laivakorčių iš New York į Tilže $106.95

na myli savo vaikus — myli

dirba dideliai sunkiai, jo ran

j

809 W 35th St., (Halsttd & 35th Sts.) Chicago 111.

motina ir vaikučiai sudaro
vieną šeimyną; tėvas ir moti

vas eina į darbą,

l u

notarij aiiškus

FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai

pasauly
sudarė
įvai
šeimynas.
Tėvus-gi

me
rias

.nt» ■’

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

Lietuva džiaugsis.
Žmonės

BllMj

(•MIMU"
M
VI it. L' lf’isfiii
H

. .. I

po piet.
vėdintos. Jį pravesti jau nuo randa tvarkoje, ramu savinin- rėš dvasiškai ir medžiagiškai,
1897 m. rūpinamasi štai del- kui. ir jis džiaugiasi tnoml. išgamos ir išdavikai išnyks pa
Bet jeigu kame nors pastebi ne tys savaimi ir visa tauta bus
ko:

1) . Trukumas šiaurinėj ir vi tvarką, tai tuojaus griebiasi
darbo, rinkdamas plytgalius,
durinėj Žemaitijoj gelžkelių:
grėbdamas blėkines ir kitas įtodėl šis plotas yra visai at
vairias liereikalingus liekanas
kirstas nuo# Lietuvos kultūrinio
be tikslo besivoliojančias dar
ir ekonominio gyvenimo.
že. Suvalęs šiukšles, uždega ar
2) . Šis gelfckelis esąs tąsa ne
ba sumeta į pelkę. Jeigu-gi
užbaigto gelžkelio Maskva —
ką nors užtinka lietuj p kaip
Smolenskas, Daugpilis— Šau
turi būti prie namų, nieko ne
liai — Jura.
laukdamas jiataiso. Jei slogas
Be to jau prieš karą Telšių
prakiuręs, užlopo; jei dažai
apskrity apyvarta siekusi apie
nublukę, iš naujo užtepa; jei
milijoną rublių.
žiurkės su pelėmis pagrindėse,

J B* i

,

Safety Boksus

Padarome visokius

A. M. Barčus

J. P. Waitches

Tel. Yards 4669

Chicago, III
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plūZUUSU Į lETUVlSri (RĄiJTIItf fiMCHMJE

H

ft'.PRABl. 0U8HN KONCflfiTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.

Mašinėlių laiškams dmkuoti ir ofiso darbam* yra naujau
sio* mados. Užlaikom visokįuš laikrodžius, žiedus, iliubiniuH ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų ruHiškų ir prūsiškų iidirbysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
mnzikali3kug instrumentu* atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVI.,
OKIOAGO, ILL.
Telefonas: DBOVBB 7808

ŪRKŪGK8

Šu&ta.lipiiis, Gegužės 21, 1921

LIETUVOS INFORMACI LIETUVIAI AMERIKOJE. MES GARSINAME TIKTAI
JOS BIURO PRANE WEST PULLMAN. ILL.
BARGENUS
Puikus mūrinis namas Storas ir
ŠIMAI.
3
flatai 2 po G kambarius ir 1
Geg. 12 dieną L. Vyčių 35

I

VARGONININKAS, suprantąs ba8nytisv muziką. tuojaua gali uiimtl
• vietą prie Lietuvių Šventųjų Petro
I ir Paulluue Bažnyčios Homestead. Pa.
Kini. 8. J. Ccpanaiiiz.
'SIS Fuurth A vo.
Houicateud, Pa.

Kapitalas ir Perviršis >

$245,000.00

. 8ALESMONAS.

kuopti laikė mėnesinį susirin 5 kambariai ant plataus kampinio Tu lengvai guli padurytl |40 J sa
vaite apart savo Hiivaltlnės
algou
(Pabaiga).
kimą, Pabaigus svarstyti se Loto, cimentuotus basenientas, e- pardavinėjant accldent ir liealth In
leetrikai, vanos, visi parankumai. surance savo draugams vakarais,
At. Galvydis-Bikauskas (kr. nuosius reikalus, eita prie
BrightonPark. parsiduoda už $13,- l'ošuuk Itandolph C5J ar Dorchoater
9596 bilo vakarų
d.) nurodė, kad visi fiziniai naujųjų.
000.00.
apsireiškimai randa ir nioru- .Daug kalbėta apie nuosavą
Puikus miuLiis namelis; 2 pa
linės puspirtius. Kalbėjo spor “Vyčio” sjaiustuvę.
Musų gyvenimu, 4 ir 5 kambariai, base*
to atsiradimo 'klausimu. Pa kuopa rimtai žiuri į tą dalyką mentus arti puikinus McKinley
turėti linksmi} Ir svei
brėžė, kati sportas atitraukia ir darbuosis, kad jaiskolos kvo Parku, parsiduoda laiai pigiai už ki}Mylintiems
gyvenimų ant ūkė*. 40 ukurių Se
mto, visa dirbama ir labai gražioj ir
nuo blogų įpročių ir padeda ta butą greitai sukelta. Lietu $4,800.00.
linksmoj vietoj; prie žvyruoto bulva
sveikai auklėti pilietinę sąmo vos Pavasarininkams nutarta
Medinis namelis 5 kambariu, ro, tarp, 4 netoli esančių miestų, arti
nę. Tas klausimas karuomenėj iš iždo-paaukoti 15 dol.
augšlas beismentas apšildomas, bažnyčios Ir mokyklos. laibai- paran
kioj vieloj, laukai lygus ir kviečiais,
esąs praktikuojamas.
dobilais ir kitais Javais užsėta. Nau
Po susirinkimo žaista lietu Brighton Purk. už $2,800.00.
Jas namas ant 2-jų uugštų su 2. mū
Nagrinėjo Sąjungos įstatymo viški žaidimai.
Puikus mūrinis namas 3 flatai riniais skiepais ir geri šešių kamba
punktą apie M misterių Kabi
rakandui. Gera didelė gyvuliums
Geg. 14 dieną Šv. Petro ir viskas pagal naujausios mados, rių
bnrnc, p.muro ir murinoms sudėti; ža
neto leidžiamus įstatymus vi
liems kornams supilti kubilas, svir
Povvlo parap. choras įrengė Brighton Park už $8,500.00
nas, viMminkąs, ledaunė, malkinė ir
daus Šaulių organizacijai.
Kampinis
Lotas
40
pėdu
platus
vakarų. Programą pildė bro
10 kordų malkų. Kas norės, galės
Seimo pirmininkas pranešė
pirkti sii visu turtu. 3 gert arkliai,
liai Kunovarskiai dialogais, arti Lietuviškos Bažnyčios tiktai visi
geri pakinkai ir Įrankiai prie
už $1,350.00
plenumui, kad Krašto Apsau
monologais. KaLkurie buvo ga
ūkės darbui. 5 geros pieninės karvės,
gos Ministeris Žukas atsista
2 Lotai priešais Lietuviška 'Baž 12 kiaulių, 150 vižlų, 150 bušelių ja
na gerai atlikti ir publikai
vų, rugių 200, avižų 100, kernų 400
tydino ir Valstybės Prezidento
nyčia parsiduoda pigiai
butelių bulvių, 10 tonų dobilų, 5 Šiau
patiko.
paskirtas į jo vietą prof. Šim
Taip-gi turime daugel kitų na dų. Bus parduota už teisingų pasiū
Pardavimo
priežastis, savi
kus, kuris Šaulių Sąjungos Ant galo choras padainavo, mų ir Lotu po visa Chieagos ypa lymą.
ninkas turi apleisti urnai šių šul).
Platesnių žinių klauskit laišku, arba
klausimu turi žodį (ploju). keletu dainų ir programa bai tingai Brighton Parke.
atvažiuokite. Jei tamistoms
netiks
gė
“
Lietuva,
Tėvynė
Musų
”
.
Krcipkitics pas:
Krašto Apsaugos Ministeris
ši ūkė, čia yra daugiau ir guuslte,
kokios tik norėsite.
prof. Šimkus pareiškė, kad vi Žmonių atsilankė maža, dėl
Frank Stasulis
M. Matulis, •
si ginklai turėtų būti Krašto to gal nė pelno neliko.
K. 1, lk« 134
AUegan, Mieli.
4438 So. Fairfield Avė.
Choras daug yra pasibrėžęs Telefonas Lafayette 5948
Apsaugos Ministerijos žinioje.
Koresp.
Ats. Venclauskas (s. d.) iš nuveikti.
Ant pardavimo mūrinis nainas gc
ra proga įsigyt namas tx; parkupčlu
sireiškė prieš Šauliu Sąjungą,
bo agentu* Kurio žmonės eina pas
MAHAN0Y CITY, PA.
agentus ir užmoka dvigubi, kodėl nepalaikydamas nuomonę geriau
plrlit tiesiai nuo savininko, narna*
karuomenę pastatyti; frakcijos
ant dviejų pagyvenimų raudos nčša
Jaunimas juda.
J mėnesi $00 ir apdėtoj groseine,
vardu pareiškė, kad Šaulių Są
kaip nori ar sugrosierni ar be grojunga tik' baltųjų gvardijų or Netl., 15 Geg. Šv. Juozapo
Užėjus miestuosi bedarbėms sernles, prieinama, kuinu, klausk
Jurgis Aiiesunas,
ganizacija.
parap. choras laikė mėnesinį daugelis Lietuviu perka far
<1S M est 31 Street
At. Aleliunas (kr. d.) nupa susirinkimą, kuriame nutarta mas. Nolatiniai farniu parda
sakojo Šaulių Sąjungos kovas daug svarbių dalykų, kaip va: vėjai — agentai, taip moka į
/
ANT PARDAVIMO.
ties Raguvą su Zeligowsk i įlin atnaujinti “Draugą”; remti piršti Tie vertės farmas nepri- Iš priežasties važiavimo j Europą
parduosiu pigiai cigarų krautuvę ir
kais ir pasiūlė tą Sąjungą kuo- Apskričio choro veikimą, Ap- tyrusienis ateiviams, kad pas sykiu pirmos rųSies knygynų. Biznis
nuo seniai gerai išdirbtas. Atsišau
daugiausiai remti.
«k. pradžiai paaukota (iš ka tariesiems tankiai prisieinu kite:
At. Škirpa (v. s.) pastebėjo, sos) 10 dolierių. Prisidėti prie palydėti savo sunkiai uždirb
J. Mukareuiez
1613 W. 47 St. Chicago, III.
kad spaudoje yra susidaręs Tautos Fondo šaukiamo Aps tus pinigus. Musą apielinkėj
kričio suvažiavimo. Važiuoti yra keletas gerų farniu par
negeistinas nusistatymas:
Pirm karo buvo išsireiškimas su koncertu į kitas kolonijas; davimui, kurias galite pirkti
tiesiai nuo savininką už tinka
“nori taikos, ruoškis į karą”. įrengti choro išvažiavįmą.
Dabar tas visuomenės prisi- Per .susirinkimą prisirašė 9 ma kaina. Aš ūkininkauju ii
ruošimas rodo garantijas ne nauji nariai. Pažymėtina, kad farniu pardavinėjimų neužsi
Mes ifanie didžiausia Lietu
priklausomybei.
jaunimas supranta dailės svar imu, bet turėdamas ant farniu vių IleaTBstate'Agentūra ant
Antras principus
kreipti bą ir kiekvieną susirinkimą pati rimą jnalonėj pagelbėsiu Northsidės.
daugiau domės į piliečių auk rašosi. Dabar choras turi dai savo tautiečiams, kaip prie
čionais nekurie bargenai:
lėjimą. Demokratinėse valsty nininkų apie 60. Turime nusi pirkimo, taip ir pradžioj farbėse pilietinis auklėjimas pas samdę kambarius, pluerį pija- nieriavimo už menka atligini- 3-4 kambarius su basementu
geroj vietoj ant Fullerton Avė.
tatytas svarbiu prinčipu. Prin ną ir gramafoną. Kambariai nin už sugaištą laiką.
cipe skaito įstatymą svarstyti gerai prižiuriami, visados šva Man taip-gi reikalingas ve Elektra, vanos ir tt., namas 4
rus ir papuošti- Atsilankius dės žmogus dirbti ant faunos metui kaip statytas parsiduos
nu.
už $8,906.00 Mortg. $4,500.00/
kreipkitės..
Atsakinėjo į At. Venclauškio svečiams nėra gėdos.
Pranešame visiems kad mes
priekaištus dėl žvalgybos pa Nesenai musų choro kamba
P. Gassunas
insuriname
viską ir parduoda
reigų. šaulių ėjimo.Kalbėjo ka rius aplankė veikėjai: pp. V.
R. F. D. 1 Box 133
me laivakortės.
rinio auklėjimo ginklo savo Greičius iš C’levelando ir JAllegan, Mich.
Visas legališkas darbas yra at
nuosavybėje.
Ša Ii anas iš Brooklyno, kurio
liekamas musų advokato Juo
Del §4 pastebėjo, kad Sąjun pagyrė choro darbuotę ir su REIKALINGAS PARDAVĖ
zapo W. Grigai.
gos darbuotė negali priklau manumą.
JAS $100.00 Į SAVAITE.
Reikale kreipkitės šiuo ad
syti. KraštoApsaugosMinisteri Choro susirinkimai būva
Prityrimas nereikalingas. resų :
jai. Vis dėl to reiktų pagalvoti, rimti, už tai dėka pirmininkui
Gali užsidirbti pardavinėjant
kokiai Ministerijai panašios A. Lenkauskui.
RĖKUS REALTY CO.
seeurities pasaulio žinomos
1656
Waban*ia Ava. Chicago.
organizacijos turėtų priklausy
Naujas narys.
korporacijos, pamatykite
Joseph W. Grigai
ti. Siūlo suredaguoti tą,para
Mr.
U
te
s
grafą taip, kad Sąjunga priAdvokatas
gimnazijoj. Balandžio 23 d.
Room
707
• klauso Krašto Apsaugos Mi
Joseph S. Rėkus.
Telšių Lietuvos Gimnazija iš
35 So. Dearbom Str.
nisterijai.
Telefonas Monroe 2871
kilmingai jį priėmė.
At. Ralys (,v. s.) pabrėžė
Šaulių Sąjungos tikslą, kuris Gautomis žiniomis, Tolimų
esąs tik karinis auklėjimas, bet jų Sibiro Rytų respublika yra
jis taip pat auklėjęs pilietinę laikinai pripažinusi p. Vaitiekatį Vladisvostoke ir p. Čiapą
sąmonę.
Nrw vonn n y
o d«oaowav
Čitoje Lietuvos Respublikos
Išsireiškė prieš Sąjungos pri
TIEKI Kelionė Re Crr-cilmo 14 NE\V YORIiO Per LIRAVĄ Arba
atstovais
HAMBIROT — Fn’KL’MVS
klausymą Krašto Apsaugos
I LIETUVA
Susisiekimo Ministerija nu
Ministerijai.
Laivai Išplaukia kus 14 d. llltlcli dviejų yriubii pnčto laivai tiplnukia:
Prie Šaulių Sąjungos įstaty pirko ii Klaipėdos krašto di
“L1TUANIA” lUržellM 1
« ••POLONIA” I.fepos, 6.
“ESTONIA" Rirlelio 22
•
••I.ITVANIA” Liepos 20
rektorijos
garlaivį
“
Nemuną
”
,
mo dar kalbėjo: At. Mikšys
Visi laivai turi pulkus kanilmrlu.v trečios kliaana keleiviam*
(k. d.) at. Bičiūnas (k. d.), at: kuris šiomis dienomis atvyks
Krel|ikit<s prie muaų agentų Jūsų mieste arba pas
K. KEMI’I', General Westcm I’aasenger Agenl
Muraškaitė-Račiukaitienė (k. ta į Kaimų ir, pradės plaukioti
I2O Nortb
Knlle 8t., Ghleago, lillttois.
d.) ir referentus. Šis įstatymas tarp Kuuno ir .Jurbarko.
1 skaitymu priimta ir atiduota
komisijai parengti kitum skai
“ Nereikia dauginu kankintis bo tniego
tymui.
per iDiuos naktis eu verkiančiu kūdikiu,”
Asmens žodžiu at. Venclaus Pr>iifb!n musų gerb. krmtuinieji pareiškė, “nes aš jum dnodu BAMBINO
kas pareiškė, kad jis niekad riam, kad dabur turime keletą ne
ir paguldau į lovą.”
nėra prigulėjęs prie Šaulių Są paprastai Gerų Bargcnų, kaip tai:
MčAlungis, dieglys,
namai pagyvenimui, biznio namai,
jungos.
suiręs pilvas, perpilni

Turtas Jau Siekia

Tretį Milijoną Boilerių

PRANEŠIMAS

NORINTIEMS PIRKTI

PRANEŠIMAS LIETU
VIAMS!!

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA

ATSIŠAUKIT TUOJAUS.

Storai, aaliunai ir t. t. Viską par
duosime ant tinkamiausią ir pa
i'iiiikiaiiHiij sąlygų. Galima įmokėti
Susisiekime Ministerija pri
dalį o paskui raudos visa išmo
statė Miuisterių Kabinetui są kės. Suteikiant paskolas. Klauski
matą Kaune galingai rttdio te tuojau Iteal Estatc Dept., vedė
stočiai statyti.
jo, J. J. Krasouski, Vicc-prca.

Smulkios žinelės.

Garsingas • Mažosios Lietavo, „„.sM .ru-ylnjHs ir n,ol<„K.i™’VHtSAI. STATE BANK
ninkas p. Vydūną* sugrįžo į 3252 8. Halsted St., Chicago.
Tel. Boulevard 701
Telšių, mokytojauti
vietos,

vudnriai suteikia mažy

liui bereikalingą nes.
msgumą.

33 -A.

jMC

B I N O

pasalina Aiuos nesmagnnaag Kūdikiai mėgsta Jil Jie prašo
dauginus. Aplinkose parsiduoda po
arba norint, kad prifitptumėm per paštą, tni reikia siųsti Grtc. j
R. AD. RICHTER ft CO.
Avr.r tpat-- d
Ksv, Yądt City.
„I- . f, . ■■■ I..,.. .1,
I I«.W| .1 ■
.-..I. ...■■■I.. I—.. ,

Pirmutine Lietuviška Va’stijine Banka Amerikoje

;

Metropolitan State Bank
2201 W. 2 2 nei ir Leavitt St.

SAUGUMAS dUSįJ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE
Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti musų
liaukoj drafta; markėmis U. S. dolieriais arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
mainyti visuose Lietuvos Batikose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
kirtas per Cook County valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (property) sykių gausite ir pakvitavojima.

Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam
Bankus Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
I.1KTVVIS

AKię

SPKCIAIJ8TAS

f*

l**lengvln» vlmj aklų j
tumpinių
kau
yra
prluiaatiml akaudėJlino galvos, avaiguilt>. uptninlnio. nėr- .
votumų, aknurlundua
ir uial.lozUKiuu knrttlu akių kreivo* akys, ,
katarakta, iiunilurlo; netikrai, aklu Indedam, i
Daroma igznniiiurj lėkt ra paiodantiu ma- I
žiaUHiuu klaidus. Altiniai pritalkoiyi (alsiu- ;
gal, toli Ir eiti inataiitlema psBelbsta. Serkėkitu savo ragėjimo Ir valku* ainnnčlus j
mokyklon. Valandos: uuo 12 Iki S vakaro. Nedėllomle nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.

3

Musų Turtas Apie
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3,000,000
Dolierių.

S

=

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. =
Telefonas Uraver »00t.

—

[I

UNIVERSfiL STATE BANK

s

į DR. CHARLES SEGAL ji
g

Didžlausiua ldotuvių Valutijinis Bankas Amerikoje.

•

Perkėlė seavo nfl«} po naro

J4729 So. Ashland Avenue*

Bedarbė Praeina.

■
SpcclJallstM
gDŽIOVV, MOTERŲ Ir VYRU MOU|

Dubar, kada šimtai Fabriku vėl atsidaro ir darbai vėl praatdėda, kaip tik yra laikas
pradėti taupyti pinigus apsisaugojimui
nuo bedarbes Ir nelaimių ateityje.

gValandosnuo 10 Iki 12 ĮSryto; nn«|
■2 iki 8 po pietų; nuo 7 Iki S:>0B
Svakaie Nedėliotais 10 kll 1
Telefonas I>rexel 2»«0

| Kas Čedija Pinigus Universal State Banke Tas Nemato
Bedarbės Ir Blogu Laiku.

Tel.

Drover

Todėl, Tautiečiai, visi j savo tikra Valst. Ranka!
Išsiiinkite l'nlvenml State Rauko Knygutė Mandie.
Musų Rankas išmoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuo
šimčiais.

7042,'

Smv. Vai. ir Ctifc-agoM niiesu> valdžia laiko savo pinigus škunp
Rauke. Goresnės gui-antijos musų įkinko tvirtumo nereikalaujamu.

Dr. C. Z. Vezelžs
LIETUVIS OEMTI8TAM
471$ SO. ASHLAND A V KM C*
arti 47-toa Oatvto
Val&adoa: nuo 9 ryto Iki I vak
Seredomla nuo 4 lig 9 vakarą

^Telefonda

Boulevard

9199

Pinigai Eina Brangyn!

£

1 DR. G. KASPUTIS !
•J
*

2

DKNTI8TAS
3331 South HalsU-d Str.
Valandos: 9—12 A. M.
1—5: 7—9 P. M.

•^Tel.

Canal

4212

£

Dabar yru paskutine proga pasinaudoti pinigu —. markiu kursu
manantiems važiuoti arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon.
Mes pristatėm pinigus Lietuvon | 4 savaitės su pilna garantija.

S

Rauko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iš ryto Iki 4 v. p6 pietų ir
vakarais Utarninkais nuo 6 iki C:S0. Subatomis visu d. iki 8:30 vak.

I UNIVERSAL STATE BANK

į i 3252 SOUTH HALSTEO STREET

a

<

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihi

g

Pliene Plitimą u 3409

S•J DR.LIETUVIS
C.
CHERRYS S
OEMTISTAS
II N.®

ŠTAI

’*

Roselando ir Apielinkės Lietuviams
Žinotina!

*2201 Wcst 22-ud & So. Leavitt St.*
Chicago
*
•JValandos: 9:30 A. M. to
>
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
*

etoooeoMOtkz
VAI.RMTINE DRESS
COLIJCGES
A2U& 8. Halsted, 2407 W. Madteon,
1860 N. Wells St.
187 Mokyklos Jungt. Valstijoje.
Moko Siuvimo, Patternų Klrplrflo. Dealgnlag blantul Ir narnama
Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Mokslas
lengvais
atrnokėjtmata
Kietos dienomis Ir vakarais.
Pa{relkalauklt knygėlės.
Tel. Reeley 1443
BARA PATEK, pirmininkė.

CHICAGO. ILL.

Kad siuvame visokių styllų SIUTUS OVERKOTUS Ir KEPURES
iš geriausių Ir styltškiausių, sezonui prilaikytų materijų. Darbą, pil
nut gvuruntuojame. Kainos žymiai nupigintos.

Taip-gi užlnikomc visokių reikmenų vyrams; Marškinių, kalniertų, knklaraikščlų, diržų, punčtakų ir t. t. ko tik vyriškiams reikia
pas mumis malto, ir tai pigiau* negu kitur

Malonėkite atsilankyti,
nomis Ir puturnavlmu.

S

o

putįs

pcrsitlkrlnsit

musų

darbu,

kai

/i

TONY F. WILLIS
10715 Michigan Avenue

KUR
SEKRETAS

Roseland I1L

SVEIKATOS

Mes paskelbiame visuomenei kad esamo 1’illMA DIDŽIAtTSI V I.IE-“
TUVIAKA VAIBTINYOIA visoj Amerikoj, kuri išdirba valetus,
Europos motodą nuo visokių Ilgų.
Mos turime >} sokretą kurluoin PEROALIME visokias Ilges. Tą
retą eutlnoslte kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Vlsuoso gerose APTIEKO8E visoj AinorlkoJ gulima gauti šias musą
ltekarstaa:
Ha Iii tara Riteri dėl vidurinių ligų.
Regnlatorliis dėl moterių.
Kraujo Valytojns kurie pats u įvardiji mes Išaiškina roikullngiinią.
Kalu ta m I.lnimeutns dėl visokių kaulų sks udėjlino Ir kitokių skausmą
Trnjanka Kas-gi dar Jos nožtno? Tos gnrbingos namų gyduolės,
Reikalaukite rnusų surašo vaistų Ir tolių--siunčiame ui dyką.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Halsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.

T

■

.

DRAUGAI

LJillCAGOJA

CHICAGOS ARKi¥YSKli- r MUSt) REPORTERIO UzPIJOS LABDARYBE. !
RAŠAI.

PRANEŠIMAI.
NEPAPRASTAS FEDERACI
JOS APSKRIČIO SUSI
RINKIMAS.

Geg. 24 d., lygiai 8-ta vai.
vakare Aušros Vartų par. sve( liicagos Arkivyskupijos Su Iš DIEVO APVEIZDOS PA dainėje šaukiamas nepaprastas
A. I,. R. K Federacijos Chi
vienytos Katalikų Labdarybės I
RAKTOS
cagos Apskričio susirinkimas.
kampanija dar nepasibaigusi.'
Gegužės 16 d. visose bažny Geg. 18 d. Dievo Apvoizdos Iškilo didelės svarbos reika
čiose tam tikslui buvo kolek- par. svet. A. L. R. K. Federa las. Skyrių ir draugijų at
ta ir kampanija už vieno mi cijos 15 skyrius turėjo susi stovai ir katalikai darbuotojai
lijono dolierių fondą dar ve- rinkimą. Tai pirmas susirin . -kviečiami ihioskaitlingiausiai

dama.
Bernyčiu kolektos pasirodė
gaufuos. Gausiai tam tikslui
duoda ir pavieniai. Tad praniatoma, ka i kampanija pilnai
turės pavykti. Kai-kurios baž
nyčios dar nesuspėjo prisiųsti
pilnų kolektos sąskaitų. Bet iš
prisiųstų patirta, jog suma jau
siekia viršaus 165,000 dol.
D. F. Bremner pirmiau au
kojo 2,000 dol. Šią savaitę pa
skyrė dar vieną tūkstantį dau
giau.
Rasi, Suv. Katalikų Labda
rybės atsiliepimai ne visus geros širdies žmones pasi e.kė.
Gal kas iš žmonių dar ligšiol nebuvo skyręs savo aukos
tam garbingam tikslui.
Tie visi tad prašomi savo
dovanas siųsti .Suv. Kat. Labdaryliės ofisan adresu: The
Associated (’atbolic Charities,
604 Mallers Building, Chicago.

kimas jmi ilgo neveikimo,“ Atsilankė būrys veikėjų, kuriems
gyvai rupi reikalai, surišti su
Federacija.- Nutarta auginti
Kat. Kpuudos
dr-jos kuopą.
Po trupučio agitacijos ašluoniolikicčiai galės pasidžiaugti
didumu kuopos. Dirva gera.
Taippat nutarta remti Šv. Ka
zimiero Spaudos dr-jos (Kau
no) atstovą, kun. P. Kuščiuką,
atvažiuojantį į Cbieagą.

Rytoj, t. y. Geg. 22 d. Lietu
vos Vyčių 36 kp. rengia savitą
išvažiavimą į Marąuette par
ką.
Visi nariai prašomi susirink
ti l vai. }x> pietų p-nios E. Stat
kienės krautuvėn, 4434 S. Fairfield Avė. Iš ten visi buriu va
žiuosime.
Komisija.

Gegužės 22 d. Aušros Vartų
par. svet. labdaringos Sąjun
gos 7-ta kuopa rengia turi
ningą vakarą. Scenoje statys
“Dainą be galo.” DainuosiąPanevėžio choras, busią sako
mi monologai, deklamacijos ir
dar žymus kalbėtojai kalbė
sią. įžanga tik kctvirtdahs
dolierio.

vaidino ketiy-veiksmę komedi
ją “Vagis”. Vaidinimas neblo
gai pavyko. Rolės: Karklėnus—
A. Rugienis, Elena, jo sesuo—
E. Martinaitė, Morta, jo duk
tė — O. R. Paliuliutė, Petras,
.
... .................
-. Lebežinskas, Nen ietis—
Kapmu; vi.dyha kviečia vi- j Vala5i„,as .,oknl„|s _
sus klebonus, kunigus, vargo
Jueaitis Elzbieta, jo žmona—
nininkus, visas draugijas
ir
G. Valatkienė, žydas—Pr. Maspavienius katalikus atvykti į
kolaitis. Programos vedėja —
šias iškilmes.
B. Tarnaitė, įrengimo komisi
Mums Lietuviams katalikams
ja — B. Tarnaitė, 0. Valat
yra neapsakomai brangu, kad kienė, ir O. I?. Paliuliutė. Žmo
turime progą skaitlingai susi
gių daug buvo, užtat ir pelno
rinkti ir galime.bendrai pasi
daug liks. šio vakaro pavyki
melsti prie Augščiausiojo už ntas yra padrąsinimas
šiai
savuosius.
kuopai ir tolesniu! smarkiai
Aš ypatingai nnddžiu gerb.
veikti. Butų gražu ją matyti
vargonininkų išanksto prisi
augant ir skaičiuje narių.
rengti prie reikalingų giedo
jimų, ir, kad išanksto man pra
Gegužės 22 d., S vai. rytą,
neštų laiką ir vietą, kur gail
apie 40 mokinių pirmu kartu
ina pristatyti automobilių dėl
priims šv. Komuniją šv. My
nuvežimo jų į kailines.
kolo bažnyčioje. Bažnyčia bus
.
Kun M. Krušas, išpuošta. Bus nepaprasto^ iš
Kapinių valdybos pirminin kilmės.

Nepaprastas susirinkimas.

Anier. Lietuvių R. K. Fede
racijos 19-tas skyrius laikys
nepaprastą susirinkimą Gegu
žio 22 <1., š. m., Nekalto Prasi
dėjimo Šv. M. P. parapijos
svetainėje, tuojaus po pamal
dų.
«
Visi draugijų bei kuopų at
stovai, ir katalikai veikėjai,
prašomi atsilankyti, nes turi
me apsvarstyti daug svarbių
reikalų.
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Su Dainomis

Jei. Yards GGGG

N. PRAS. P. ŠV. MAR. PAR. SVET.

L. Vyčių domei.

Blvd. 8448

Lietuvi! Gydytojas, Chirurgas Ir
Akajeras.

Rinks Juozus Bancevičius kaipo geriausias cinikas iš Lietuvių ir
jei kas Iš Lietuvių nori ristis su BanccvtČlul tai gali ateitį ta vakarų ir pamėginti, Bancevičius risis su Stanley šmulski, South Baik
Instruktorium kurie sveria 223. Bancevičius pasijuokė iš Amulskio
purk u o«e sakydamas ‘'Tu nemoki ristis o kitus mokini”, šintilskiui
tas labai nepatiko ir šoko ant IJaneevičiaus “Kų tų gali?" Bancevičius drųsiai atsakė “aš galių tave parist” ir abudu tuojau pradėjo bartis Jiedu sudėjo po $50.00 pas Emes Witt. ši vakarų bus
proga pamatyt katras laimės.
Apart jų risis dar 8 poros Dom. Dudinskis Otto Propotnik,
Bill Yaras ir Henry durai. Dainuos Bažnytinis choras ir mokyklos vaikai. Visi atsilankykite kas tik gyvas busite labai užganėdinti.

1‘JUS g. HalMted 8C Cblcatfo.

Valandos: 10—12 18 ryto 1—1 l» i
•—8 vakar* Ned

S

Pradžia 8:15 vai vak.
Įžanga vaikams 25c.
Suaugusiems 50 ir 75c. f

Dr. V. A. ŠIMKUS

IŠ T0WN 0F LAKE.

|

Utarn., Geg. 24, 1921 m. |
•ll-lh Ir So. r'alrfleltl Avruue

E Jotka, pirm.,
K. Valkovskas, rast.

10—11 18 ryto j

3
S
S
įj

=
Praeito susirinkimo nutari
S
mu, visi Vyčiai Gegužio 22 d.
S
S
»■ S
9 vai. iš ryto prašomi susi KS
rinkti Šv. Kryžiaus parap. mo S
kvklos kambarin No. 3- Bus !
5
Praktikuoja 20 metai.
nuimta pu veikslas ir po to vi
Kviečiame visus
KOMITETAS
Ofisas 8149 Ho. Morgan Ht.
Chicago, BL
si eisime bažnyčion išklausy Kertė li-ry St.,
Pelnas skiriamas Mokyklai.
3
8PBCIJALI8TAU
ti pirmųjų kun. Juosėpo Skrvp Moteriškų.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT
Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgų.
kos šv. Mišių. Einant į bažny
VALANDOS: Nuo Iš ryto
čią kiekvienai gaus po gyvą OFISO
iki l po pietų, nuo < Iki t valan
dą vakaro.
ją gėlę.
Korespondentas.

DR. 6. M. GLASER

U7

Reikalujaame 1000 Svečių

Nedėllomle nuo 9 Iki S po plot.
Telefonu Yards

CICERO, ILL.

Cicero Ligt. Pašeipos Kliu
bo nariai išrinkti dirbti kliubo
piknike Geg. 22 d. National
darže, ir kiti norintieji anksti
nuvažiuoti, malonėkite 10-ta
vai. rvte-pributi į Tflmųliunienės svet., kur lauks t rokas ligi
10:05 vai. Nepasivėlinkite. ’

Ant Rožinio Baliaus

Tel. itandolph 2898

Su dovanomis

A. A. SLAK1S

Rengia

ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų
Panedėlials iki 8 vakare
Nedėliotais ofisas uždarytas
|
M----------------------------------------------------------- ?

—M

Komitetas.

Lietuvos Kareivių dr-jos na
riai prašomi Geg. 22 d. 12-tą
Valdyba.
valandą dieną susirinkti Žvibo svet. Tš ten važiuosime tro
Svarbios Prakalbos.
su į Cicero Liet. Pas. Kliubo
Geg. 22 d. N. P. Šv. P. Mar. jikniką National darže. Nesiparapijos salėje Amerikos Lie vėlijikite.
Komitetas.
tuvių R. K. Federacijos 19-tas
skyrius ir Lietuvių Darbininkų CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Sąjungos 57 kuopa rengia pra
kalbas. Pradžia 2:30 vai. po
Geg. 15 d. LietuVoš Vyčiu
pietų.Federacijos reikalais kal <uopa buvo įrengus išvažiavi
bės .architektas M. Saldokas, mą į Beebe’s G rovė, už Crete,
kuris <la nėra kalbėjęs musų 11.
kolonijoj.
Geg. 22 d. kuopa rengia va
Darbininkų Sąjungos reika karą. Vaidins “Piršlybos”
lais kalbės vietinis Klebonas Iviejų veiksmų komediją.
gerb. kun. A. Briška.
Nors aplinkybės ir gana san
Briglitonparkiečiai prašomi uos, bet visvien jaunimai veii praleisti šios progos. Įžanga <ia.
Brunetas.
m mokama.

Šv. Onos Draugija
NEDELIOJ GEGUŽĖS (MAY) 22, 1921 M.
HV.

Parapijos Svetainėj

Jurgio

Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
plet, 8:30 iki 8:10 vakare
Residencija: 10538 Perry Avė.
Tel. Pullman 842

Place Ir

Anbum Avenue

RENGIMO KOMISIJA.

*iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiit'i

| PAVASARIO PIKNIKAS! |
>

55

Trlef«uM Pulk__

32-nd

Pradžia O vai. vaka itĮžanga S5č.
Atsilanko ne tik prislSoksite ir linksmai laika praleisite, bet dar
ir dovanų gausite.
fiv. Onos Draugija kaip visados taip ir fiiuo kartų norėdama sve
čius užganėdinti pakvietė geriausius muzikantus. Griež J, Rakausko
Orkestrą.
Kviečiame visus atsilankyti.

Dr. I. E. MAKARAS

Dr. P. P. ZALLYS

--------- ----------------

Rengia -------------------------

Nedalioj, Gegužės-May 22,1921

|

VAlAMDORt 9 ryt* IU • Tekare.
Tel. Pullman 842 ir 8180.

|

NATIONAL DARŽE, Riverside, IU.
3
-a i s

DR. A. L. YUŠKA

Pradžia 10

=

Tel.

8

3

S

s

Todėl kviečiame visus jaunus Ir acaas kuoskaitlinginiisln susirinkIi ir linksmai laikų praleisti ant tyro oro. Kviečia Kliubo Komitetas.

=
~

vakar*

2811 W. BSrd Str.
Prospect 84(8.

“

1. —Jėgų persitikrinimas vyrams Baksas cigarų $4.75.—J. Tupelis
2. —Vyrų lenktynės—Baksas saldainių vertės $2.00—J. Kudirka
3. —Zenotų moterų lenktynės—rūkytas šolderls $1.50—J.Zigmantas
4. — Mergini) lenktynės,—1 baksas saldainių.—J. Kimbark
Bus ir daugiau dovanų.

Tel. Cana] 2118

ryto Iki

Jvangn 35c. Ypatol.

ryte

BIS DUODAMA DOVANOS 14 ĮVAIRUS lAISLITS;

1900 S. Halsted Str.
Valandos: 10
Gyvenimas:

vai.

s
s

UlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllltlIlIlIlIlItMIlIlIlIlIlIIIIIllllllllllllt?

. ,■ -y

IŠ NORTH SIDES.

Šiuomi
pranešu
visiems
Nortli Sėdės Lietuviams, kad
sekmadieny, Geg. 22 d. para
pijos salėje Lab. Sąjungos (i
kuopa rengia prakalbas ir bazarą. Prakalbos prasidės 3 vai.
kas.
po pietų, o bazaras 6 vai. va
IŠ CICERO ,ILL.
kare. Pelnas skiriamas našlai
Miesto tarybos
komitetui,
kurs tirinėja gyvenimo bran Geg. 22 d. Šv. Antano par. čių prieglaudos naudai.
gumo klausimą, pavyko susek svet. L. Vyčių 14 k p. rengia Jeigu kas turėtų ko>kį <laiktą paaukoti Lab. Sąjungos bati, jog pieno kompanijos ilgas balių parapijos naudai.
zarui, prašomas atnešti pas
laikas fartneriains
už pieną
vietos kleboną.
moka 40 nuoš. mažiau, bet jos
Geg. 15 ii. Šv. Antano par. Nortb Sides publika ir kitų
išvežiojamo pieno neatpigina.
M. A. PAUKŠTIS
svet. A. L. R. K. Moksleivių kolonijų svečiai nuoširdžiai
Sus-mo Chieagos apskritys į- prašomi paremti labdarių pas
ANT PARDAVIMO
Muzikantas ir fotografas iš
4 šėmi Cooperntive Aoclety
of
rengė šokius. Buvo viešai pa tangas.
Komitetas.
America po $55 vienas. Kaina dabar
gyvenęs Chicagoj (Brigbton
$70.00 pusė reikia įmokėti dabar,o sižadėję juos paįvairinti pro
Parke) 9 metus dabar keliauju
Mtų pusę J 30 dk>nų.
grama, liet to nebuvo, Žmonių IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
Atsišaukite:
aplankyti Lietuva. Iš Chica
2831 S. Oakley Avė.,
mažai atsilankė.
Clibeg,., III
gos išvažiuoju * Gegužius 21,
{B«x 234)
Šv. Antano iš I’ndvos dr-jos 1921, tūrių daug .pažįstamų
Geg. 19 <1. Šv. Antano par. mėnesinis susirinkimas įvyks mergaičių, vaikynų ir vedusių
Ant pardavimo 115 akerų ž, mės svet. Ijibd. Są-gos
3 kuopų sekmaditmy, Gegužio 22 d., 19žmonių su kuriais norėčiau at
Ir biznis buvusia mliunss ir kr.iupivė; vienintelis biznis šitoj vietoj įrengė šokius, šv. Antano par. 21 m., 1 vai. po pietų, Dievo sisveikint bet daugumos neži
4— kito tokio nesiranda. Biznis iš orkestru paaukavo muziką. Sa
Apveizdos parapijos svetainė nau antrašų kur jie gyvena,
dirbtas nuo senai, tarpe daugelio Lis
tuvių. Reil:ln įnešti $4,000 cash. II- ko, likę beveik keturį ilolie- je, So. Union Avė. ir 18 gatvės,
tai atsisveikinu su jais per lai
Luslojl $2,000 ant rnortglčluus arba riai pelno.
Chicago,
III.
ngvn Išmokcftėių, kas menesls. že
krašti. Dauguma iš jų esą biz
lė visa lygi, tinkanti dėl v nokiu
Visi
nariai
prašomi
atsilan

niukai parėmė mane mano už
evų, o laMau.'ilal daržovėms. (5 kam
(’liicagos policija miėpiė dau kyti, nes yra svarstymui svar siėmimuose.
bariui pragyvenimui; 2 tvartai, 1«dnunė ir g iradtiur.. Prieit st J par gybę profesijinių bonibiįlinkų
bių reikalų.
Valdyba.
Tariu visiems nuoširdžiai adavimo Ir daugiau mforniaelji,. kl.mir mušeikų. Juos policijai iš
sRIte per laiškų
čių ir linkių visiems sveikatos
M. A, HHAKKA
davė
jų
pačių
draugas.
Tai
Ift
T0WN
OF
LAKE.
llog 571
ItliliK-laiulei', Uis.
ir laimės.
daugiausia darbininkų unijų
M. A. Paukštis
Šiuomi pranešame visiems
Parsiduoda groeerne Ir bučerne I.ie vadai ir “husiness” agentai.
4602 S_ Fairfield Avė.
tuvių apgyventi.J vietoj, Hmls l.i- Tie unijų agentai prie visko fiv. Kazimiero Karalaičio drdlrbtns p<r daug l ietų turi būti par
Chicago, III.
jos nariams, kad, sulig nuta
duotos į trumpa laika už labui pi yra linkę.
gia kaina, Frleiastl pardavimo pa
rimo, sekmadieny, Geg. 22 d.,
tirsite ant vietos.
1315 B. 10 ('mirt
Cicero, III. GARSINKITĖS “DRAUGE.” 10 vai. ryto visi nariai susi- OARSINKITĖS “DRAUGE.“

MMS

Cicero Lietuvių Pas. Kliubas

Lietuvis Dentistas
10301 Ho. Mlctilgan Aveaoe
IteMlaad. IU:

Rengimo Komisija.

- ... ...

Extra! Dideles Ristynes! j

=

Vak.: Vtar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak.
Netf.: Iki 3 pu pietų.

Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARKO.

IŠ WEST SIDĖS.

IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO IŠ NORTH SIDĖS.
Geg. 15 d. šv. Mykolo par.
KAPINĖSE.
svet. .Moterų Są-gos 4 kuopa
Gegužės 30 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse, kaip pirmiau,
taip ir šįmet bus iškilmingos
pamaldos už įnirusius. Egzek
vijos prasidės lygiai 10:30 ry-

susirinkti,

■

Šeštadienis, Gegužės 21, 1921

rinktumėt susirinkimų svetai
nėn (prie W. 46 ir Wood St.).
Kiekvienas narys turi pasibn
ti uniformos kepurę ir'dr-jos Fabionas ir Mickievics ved.
ženklelį. Kureiviai prašomi buvę A. Petraitu Ir S. L Fabloaue
Siuntimas pinigų, laivakor
ateiti pilnose uniforųiose.
Į
tės, pašportai ir tt.
Iš svetainės “in corpore” ei
NOTAKIJUAAS
Reni Rstatc, Paskolos, Insurtnnl
sime bažnyčion ant pirmųjų
Ir tt.
kun. Juozapo Skripkos šv. Mi MIIO \V. SSth St.. Kamp. Halst.il St.
Tel. Itoul«-\nr.l 011
šių.
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną

#■' Valdyba:

'

•

Jokiu Rudu Nevažiuokite į Lietuvą'.!
Kol negausite visų patarimų ir nurodymu reikalingu Kelionėj.

KAM SUKTI GALVĄ?
Tokiafs dalykais kaip mokesčiais nuo uždarbio, gavimu paso ir vizų, išpirkimu
laivakortės pristatymu bagažo ant stoties, kuomet

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

BANKE

Ant pat kampo 47-tos ir Ashland Avė. Chicago.

PADARO IR PARŪPINA TAI TIEMS, KURIE PIRKS ČIA LAIVAKORTES.

•

1

_

Jeigu norite Turėti patogią kelionę sau ir
savo šeimynai
Ateikite pasiteirauti j

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

BANK

Klauskite R. GE6IAUS prie 4 langelio.

Didelis Bankas#*

ant kampo

47tos ir Ashland Avė.

Gerai žinomas lietuviams greitu,
ir mandagiu patarnavimu
lietuvių kalboj.
Čia jausitės kaip namie.

